
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZAPISNIK SKUPŠČINE ZPLS, 2.6.2022, v prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v 
Gradu pri Cerkljah, s pričetkom ob 18 uri 
 
Prisotni predsedniki oziroma predstavniki društev ali njihovi pooblaščenci: 
 
KJP Turbulenca, DJP Albatros Celje, DPL Lesce Bled, KPL Kanja Dolenjske toplice, 
DJP Polet Kamnik, DJP Aves Braslovče, DL Kragulj Sovodenj, DJP Metulj Rimske 
toplice, DJP Kovk Ajdovščina, DPL Posočje, KJP Luftar, DJP Bohinj, DPL Luftmandlc 
Idrija, DJP Polet Nova gorica, JPK Kriška gora, KZ Maribor, JPD Kanin, DJP Lintvar, 
AK Kimfly, JPK Orli, KZ Prelet Šentrupert 
 
Dnevni red: 
  
1. Otvoritev skupščine  

2. Razrešitev člana upravnega odbora  

3. Izvolitev novega člana upravnega odbora  

4. Letno poročilo predsednika s programom dela 2021 ter 2022  

5. Poročilo nadzornega odbora  

6. Finančno poročilo za 2021 ter plan za 2022 in 2023  

7. Razno  
 
 
1. točka: 
 
Ob 18:25 je bilo prisotnih 21 predstavnikov društev oziroma njihovih pooblaščencev 
od skupno 49, kar je  več kot 1/3. Vsi prisotni so se strinjali, da se skupščina prične. 
Izvolitev organov skupščine. Overovatelja zapisnika Sandi Marinčič in Andrej Kolenc, 
zapisnikar Brigita Jarc, skupščino vodi Miha Kavčič. Vsi organi skupščine so soglasno 
sprejeti. 
 
 
2. točka: 
 
Primož Vogrinc je odstopil z mesta člana UO in podpredsednika Zveze za prosto 
letenje Slovenije. Njegov odstop je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 



3. točka: 
 
Potrebujemo novega člana UO, ki bo hkrati tudi podpredsednik Zveze za prosto letenje 
Slovenije. Svojo kandidaturo za to mesto so podali Mojca Pišek, Aleš Smajič in Konrad 
Krašek, ki pa ne bi želel biti podpredsednik, zato zanj nismo glasovali. Mojca je prejela 
16 glasov, Aleš 5. Za novo članico UO in podpredsednico je bila izvoljena Mojca Pišek. 
 
4. točka: 
 
Miha je predstavil letno poročilo zveze za leto 2021 in plan dela za leto 2022. 
 

- organizacija in izvedba seminarja za učitelje in tandeme organizira Sandi 
Marinčič, izvedeno. ZPLS finančno podpira seminar za učitelje, kjer se 
izmenjujejo tehnike poučevanja, usklajujejo cene šolanj, novosti itd. Pohvala 
gre Sandiju Marinčiču.  

- vzdrževanje šolskega terena Prebold. Pobudniki so vsi učitelji, ki tam šolajo.  

- pridobitev odločbe Ministrstva za šport, da delujemo v javnem interesu. 
Odločba, da delujemo v javnem interesu nam omogoča pridobitev dela 
dohodnine, ki ga posamezniki lahko nakažejo nam, namesto državi. Reševati 
smo morali   napako našega knjigovodskega servisa, saj so nam po pomoti 
vpisali v objavljen podatek v Ajpes, da sodelujemo pri vrednotah narodno 
osvobodilnega boja in smo bili posledično z odločbo neupravičeni do 
delovanja v javnem interesu. Knjigovodski servis je to napako popravil, ampak 
škoda je bila storjena. Vse smo morali ponovno dokazovat. Knjigovodski 
servis sedaj iščemo drugje.  

- Upravni odbor predlaga, da se sredstva za vzdrževanje vzletišč namenja 
društvom katera zaprosijo za sredstva. Pomoč bomo razdelili glede na 
razpoložljiva sredstva. Vzletišču Gozd je bilo ponujeno financiranje dogodka 
Kurnikov memorial, ki naj bi ga izpeljal Primož Vogrinc. Dogodek je bil izpeljan 
brez naše vednosti, računa za finančno pomoč pa do danes nismo prejeli.  

- organizacijo zaključne prireditve v lanskem letu nismo izpeljali zaradi covida. 
Izvedena prireditev je bila v letošnjem letu, čim so nam razmere to 
dovoljevale. Upravni odbor se strinja , da ostanejo zaključne prireditve tudi 
naprej v duhu kvalitetnih predavanj. Zelo pomemben je prostor, kjer se 
predavanja izvajajo. Pri tem mislimo na primerno profesionalno ozvočenje ter 
prostor sam. Predavanja spadajo v konferenčne prostore. Dogodek je zopet 
planiran konec tega leta.  

- registracije novih vzletišč, ni bilo.  

- vetrne vreče razdeljene so bile razdeljene na zaključni prireditvi letos. Naročili 
smo dodatno še nove.  

- Upravni odbor predlaga povišanje članarine za leto 2023 iz 25,00eur na vsaj 
28,00eur. Strošek opravljenih storitev ter predvsem tiska v zadnjem času 
raste, za to je potrebno članarino primerno uravnovesiti. Sprejet je bil tudi dvig 
članarine za 100% za plačnike po 15.03. tekočega leta. Zamudniki nam 
ustvarjajo resnično ogromno nepotrebnih logističnih problemov ter dodatnih 
stroškov, posebno pri izdaji Ikarja.  

- naročeni so tudi kompleti prvih pomoči za vse člane, prihajajo z veliko zamudo 
in jih pričakujemo v mesecu juniju.  



- končno smo pridobili pri Zavarovanici Triglav konkurenčno ponudbo za letalce, 
ki želijo leteti v tujini bolj sproščeno. Vse smo objavili v zadnjem Ikarju. S tem 
dejanjem smo posredno izvedeli, da so člani, ki so se prej zavarovali pri 
zavarovalnici AXA sedaj izgubili popust. Zagovarjamo naše dejanje z mislijo, 
da so vsi , ki so bili ali so še vedno pri Axi zavarovani po pogojih druge države 
Avstrije in po Avstrijskih zakonih. V resničnem primeru uveljavljanja 
odškodnine bi nastal najbrž manj verjetno rešljiv odškodninski zahtevek v 
nemščini.  

- udeležili smo se tudi Skupščine EHPU ter ESTC v Švicarskem. 

- na zadnjem sestanku UO smo s podpredsednikom Primožem Vogrincem 
poskusili rešiti plačljivost vzletišča Gozd, ki je sedaj pod okriljem društva 
Kriška Gora. Ker je Primož Vogrinec v eni osebi predsednik Društva Kriška 
Gora, podpredsednik ZPLS ter lastnik vzletišča vse v eni osebi, je dejanje 
plačljivosti vzletišča za vse letalce pod okriljem ZPLS v nasprotju z našim 
statutom ter tako nesprejemljivo. Po pogovoru smo se dogovorili , da Primož 
registracijo vzletišča uredi na novo do skupščine. Predlagali smo tudi da 
odstopi s funkcije podpredsednika ZPLS, nakar je podal ustni odstop. Člani 
društva Kriška gora so še vedno pod okriljem ZPLS izgubili pa so štart .  

 
Poročilo predsednika je bilo soglasno sprejeto. 
 
Zaradi višjih stroškov, predvsem tiska Ikarja in pošiljanja le tega je bil predlog, da se v 
naslednjem letu članarina poviša na 30 eur. Dvig članarine je bil soglasno sprejet. Za 
nove člane bo članarina 20 eur. Novi so vsi tisti, ki v zadnjih 5 letih niso bili naši člani. 
Pozvali bomo predsednike društev, da že sami na seznamu označijo vse te, ki so novi 
člani. Zamudniki, to so tisti, ki bodo plačali članarino po 15.3. tekočega leta, bodo 
morali plačati dvojno članarino, to je 60 eur. To ne velja za tiste, ki v tekočem letu 
naredijo izpit in so novi člani ZPLS. 
. 
 
5. točka: 
 
Nadzorni odbor je ugotovil, da se s finančnim poročilom strinja in, da ni ugotovil 
nepravilnosti.  
 
 
6. točka: 
 
Prisotni so si lahko v fizični obliki pogledali finančno poročilo za leto 2021. 
Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
 
7. točka: 
 
Govor je bil o tem, da bi bilo priporočljivo imeti človeka, ki bi skrbel za varnost letalcev 
in, ki bi vodil seznam vseh nesreč. 
 
 
 



Zaključek skupščine ob 19:55. 
 
Zapisnikar, Brigita Jarc 
 
Overovatelja 
 
Andrej Kolenc 
 
 
Sandi Marinčič 
 
 
Ljubljana, 6.6.2021 
 


