
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAPISNIK  

 

SKUPŠČINE ZPLS, 19.4.2018, v prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah, s 

pričetkom ob 18 uri 

 

Prisotni predsedniki oziroma predstavniki društev: 

 

DJP Polet Nova Gorica, Klub Delta Ljubljana, DJP Bohinj, DJP Kondor Radeče, DPL Ikar Slovenj 

Gradec, ZD Prelet Šentrupert, Društvo Adrenalin Paragliding team Gornje Posočje, KPL Kanja 

Dolenjske toplice, DL Kragulj Sovodenj, DJP Polet Kamnik, KJP Luftar, JPK Eol, DJP Kajuh, DJP 

Kovk Ajdovščina, ŠK Lep oblak, JPK Orli, DJP Albatros Celje, DJP Metulj Rimske toplice, AK 

Kimfly, DPL Let, DPL Luftmandlc Idrija, JPD Kanin, DJP Zlatorog Laško, DPL Posočje, Krokar. 

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev organov skupščine 

3. Letno poročilo predsednika za 2017 

4. Finančno poročilo za 2017 

5. Poročilo nadzornega odbora za 2017 

6. Program dela za 2018 

7. Finančni načrt za 2018 

8. Razno 

 

 

1. točka: 

 

Skupščino je ob 18:00 uri otvoril predsednik Bojan Žižmond. Ker ni bila prisotna polovica 

predstavnikov društev, je bil začetek skupščine prestavljen v skladu s statutom. Ob 18:17 je bilo 

prisotnih več kot polovica predstavnikov društev oziroma njihovih pooblaščencev in zato smo ob 

18:17 pričeli s skupščino.  

 

2. točka: 

  

Izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo je predlagal Bojan Žižmond in sicer je za 

predsednika skupščine predlagal Pregelj Damjana, zapisnikarico Brigito Jarc, za overovatelja zapisnika 

Sandija Marinčiča in Andreja Kolenca. Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z večino glasov. Od tu 

dalje je skupščino vodil Pregelj Damjan. 

 

Z dnevnim redom so se vsi strinjali in je bil soglasno potrjen. 

 

 

 

 



 

3. točka: 

 

Bojan nam je predstavil letno poročilo o delu zveze v letu 2017. V prvi četrtini leta smo urejali 

članstvo v ZPLS, razdelili vinjete in članske izkaznice tistim, ki jih niso imeli. Plačali smo zavarovanje 

proti tretji osebi, UKW frekvenco, zavarovanje avtomatskih vremenskih postaj. Septembra smo 

organizirali obletnico prvih prostih letalcev na Lijaku. Izdelana je bila nova spletna stran Hike & Fly. 

Bojan se je v začetku leta udeležil skupščine EHPU - ja v Romuniji, kjer je prevzel tudi predsedovanje. 

Letos je Slovenija organizirala skupščino EHPU. Na skupščini, ki je bila na Brdu pri Kranju so med 

drugim reševali tudi problematiko letalnih sedežev. Poslano je vabilo vsem učiteljem na sestanek s 

temo varnosti v šolah, kjer so izmenjali mnenja kako delovati naprej, razpravljali o problematiki 

enotnih cen šolnin in tandemskih poletov. Na vzletišču Lijak so širili vzletišče. Naravovarstveniki so 

delo zaustavili in zahtevali nemogoče stvari. Dosegli so skupen dogovor, Damjan bo v Ikar o tem 

napisal članek.  

 

Poročilo predsednika je bilo soglasno sprejeto.  

 

 

4. točka: 

 

Bojan Žižmond je podrobneje razčlenil in seznanil prisotne s finančnim poročilo za leto 2017. 

Finančno poročilo je tudi priloga zapisniku. 

 

Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

 

 

5. točka: 

 

Korespondenčna seja nadzornega odbora Zveze za prosto letenje Slovenije je bila sklicana 12.4. in 

17.4. od 12:30 do 14: 00 ure. Na osnovi 28. člena Statuta ZPLS je bil NO sklepčen, saj so bili prisotni 

vsi člani odbora. Poročilo o finančnem poslovanju zveze za leto 2017 in finančni plan za leto 2018 so 

člani odbora prejeli 6.4.2018 po elektronski pošti. Na osnovi zahtevanih dodatnih pojasnil je 

predsednik zveze Bojan Žižmond dne 17.4.2018 poslal dopolnjen plan za leto 2018. V finančnem 

poročilu ZPLS so jasno razvidni prenosi sredstev iz leta 2016, prihodki in odhodki sredstev v letu 2017 

ter stanje sredstev na dan 31.12.2017. Višino stroškov Ikarja in tabel za vzletišča je nadzornemu 

odboru dodatno pojasnil podpredsednik ZPLS Srečko Jošt. Nadzorni odbor na finančno poročilo 2017 

nima pripomb.  

Sklep: nadzorni odbor je soglasno ugotovil, da so bila finančna sredstva 2017 porabljena v skladu z 

letnim planom in veljavno zakonodajo. Vsi podatki o poslovanju so na vpogled v arhivu ZPLS. Pri 

pregledu finančnega plana ZPLS za leto 2018 je bilo  ugotovljeno, da so prihodki in odhodki zveze 

uravnoteženi. Izstopal je le podatek porabe sredstev za organizacijo skupščine EHPU v začetku leta 

2018. V tem primeru so bili stroški glede na planirana sredstva prekoračeni. Bojan je na skupščini 

podal pojasnilo v zvezi z nastalimi stroški pri izvedbi skupščine. In sicer smo prejeli račun za 

organizacijo izleta v Vipavsko dolino in Goriška brda, ki pa so ga udeleženci sami plačali, zato nam 

bodo ta znesek nakazali nazaj kot donacijo. Planirana sredstva za izvedbo skupščine smo tako 

prekoračili za 300 eur kar je sprejemljivo. Na skupščini je bilo največ udeležencev do zdaj, 40 članov. 

Nemška, francoska in švicarska zveza so vsaka pokrile po 500 eur in še EHPU je prispevala 2000 eur 

za izvedbo skupščine. 

 

 

 

 



 

6. točka: 

 

Bojan nam je predstavil plan dela za leto 2018. Izvedba in organizacija skupščine EHPU na Brdu pri 

Kranju, ki je že za nami. Organizacija in izvedba seminarja za učitelje. Pridobili smo odločbo 

Ministrstva za šport, da delujemo v javnem interesu. Zdaj bomo lahko zaprosili za brezplačen server 

na Arnesu. Menjali smo urednika Ikarja z novim letom, to je po novem Srečko Jošt. Nova številka pod 

njegovim uredništvom ima bistveno kvalitetnejšo vsebino.  Letos bodo na voljo nove informacijske 

table za vzletišča in pristanke, ki jih bo financirala ZPLS. Table bodo načeloma velike 1 x 1,40 m, za 

manj obiskana vzletišča bodo table manjših dimenzij. Objavljen je bil tudi razpis za vzdrževanje 

vzletišč in opreme. Prispele so 4 prijave. V ta namen je bilo rezerviranih 2000 eur, tako, da bo vsak od 

prosilcev prejel po 500 eur. Bojan se bo udeležil Varnostne konference v Nici 9.6.2018, ki jo 

organizira EHPU. Morda se mu pridruži tudi Damjan. Konec oktobra, ko se zaključijo vsa tekmovanja, 

bomo izvedli zaključno prireditev. V ta namen bomo prispevali 2000 eur, razpis bo objavljen v Ikarju. 

Pomembno je, da je prireditev organizirana na takem prostoru, kjer je mogoče postaviti stojnice, kjer 

se bodo predstavili slovenski proizvajalci. Posredovali smo, predvsem Srečko, pri širitvi zračnega 

prostora letališča v Cerkljah ob Krki FIR. Srečko nam je predstavil problematiko vetrnic, ki jih 

nameravajo postaviti na Konjiški gori. V Kopru smo se udeležili sestanka z naravovarstveniki na temo 

projekta LIKE, ki vključuje letenje na Kraškem robu, od Socerba do Učke, kjer smo posredovali naše 

podatke in želje. Jeseni, ko bo objavljen razpis, se bomo prijavili na Fundacijo za šport za pridobitev 

dodatnih sredstev. Bojan je predlagal, da bi organizirali in pripravili prispevek o prostem letenju in o 

šoli letenja v medijih, na SLO 1, SLO 2 ter povezali varnost s šolo letenja.  

 

Program dela za leto 2018 je bil soglasno sprejet. 

 

 

7. točka: 

 

Bojan nam je predstavil finačni plan za leto 2018. Nekaj stroškov smo že poravnali in sicer: tisk nalepk 

vinjet ZPLS, organizacija izleta v Vip. Dolino in Goriška Brda EHPU, organizacija in izvedba izleta v 

Ljubljano z večerjo za 41 ljudi, ogled kleti EHPU, najem potniškega vozila EHPU, pogostitev na 

sestanku UO, vodenje po poteh miru na Krasu EHPU, članarina EHPU, gostinske in hotelske usluge 

Brdo EHPU, Koledar bigOpenSky 2018 EHPU, organizacija seminarja za učitelje, nalepke ZPLS, 

izvedba predavanja na seminarju za podaljšanje licenc T in U, žepki za plastificiranje, ena številka 

revije Ikar, naročnina Cross Country. Do konca leta nas čakajo še naslednji stroški: udeležba na 

varnostni konferenci, tisk tabel za vzletišča, administracija, tri številke Ikarja, priprava in urejanje 

Ikarja, plačilo domene, drobni materialni stroški in poštnina, stroški vodenja računa in drugi bančni 

stroški, zavarovanje avtomatskih vremenskih postaj, zavarovanje odgovornosti, pogostitev skupščina, 

sestanek UO, izdelava bilance, uporaba frekvence, razpis ZPLS za sredstva, urejanje spletnih strani, 

organizacija zaključne prireditve. 

 
Finačni plan za leto 2018 je bil soglasno sprejet. 

 

8. točka: 

 

Srečko nam je predstavil aplikacijo ZPLS, ki je možna na 

telefonu. 

 

Skupščina  je bila zaključena ob 19:45. 

 

 

 



Priloge: 

- lista prisotnosti 

- finančno poročilo za leto 2017 

- finančni plan za leto 2018 

 

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem, 23.4.2018 

 

Zapisala :      Brigita Jarc 

 

 

 

Predsedujoči skupščine:  Damjan Pregelj 

 

 

 

Overovatelja zapisnika:  Sandi Marinčič  
Andrej Kolenc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

         

 


