ZAPISNIK
SKUPŠČINE ZPLS, 30.9.2021, v prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah,
s pričetkom ob 18 uri
Prisotni predsedniki oziroma predstavniki društev:
KPL Kanja Dolenjske toplice, KJP Turbulenca, DJP Aves Braslovče, DJP KOVK
Ajdovščina, ŠK Lep Oblak, DJP Albatros Celje, KJP Krokar, JPK Kriška gora, DJP Lesce
Bled, DL Kragulj Sovodenj, DJP Polet Nova gorica, Društvo Adrenalin Paragliding team
Gornje Posočje, DJP Bohinj, DJP Stična, DJP Cumulus, DJP Metulj Rimske toplice, DJP
Lintvar, AK Kimfly, DPL Viharnik Cerkno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
3. Letno poročilo predsednika s programom dela 2020 ter 2021
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Finančno poročilo za 2020 ter plan za 2021
6. Razno
1. točka:
Ob 18:20 je bilo prisotnih 19 predstavnikov društev oziroma njihovih pooblaščencev od
skupno 50, kar je več kot 1/3. Vsi prisotni so se strinjali, da se skupščina prične.
2. točka:
Izvolitev organov skupščine. Overovatelja zapisnika Sandi Marinčič in Gašper Prevc,
zapisnikar Brigita Jarc, skupščino vodi Luka Felicijan. Vsi organi skupščine so soglasno
sprejeti.

3. točka:
Predsednik nagovori zbrane in predstavi letno poročilo zveze za leto 2020 in plan dela za leto
2021.
-dogovorili smo se, da ZPLS kot glavni sponzor tekmovanja Zeleni izziv v okviru Hike and
Fly dogodkov finančno podpre ter poskrbi za prenovo oziroma nadgradnjo spletne strani,
katero sedaj ureja naš član upravnega odbora Tomaž Kokalj
- prav tako smo pridobili popuste za vse žičnice kot v lanskem letu, razen za Krvavec, kjer je
potekala zamenjava v vodstvu
- vetrne vreče za naša vzletišča in pristanke smo naročili Sandiju Marinčiču. Nekaj vetrnih
vreč smo razdelili tudi neregistriranim vzletiščem (Žusem)
- Primož Vogrinc si je zadal za nalogo organizirati Kurnikov memorial, katerega bi rad
tradicionalno v spomin na svojega očeta izvajal tudi naprej. Tudi tukaj bo ZPLS finančno
pomagala
- Mojca Pišek,naša urednica,bo pripravila tretjo izdajo Ikarja čeprav smo načrtovali v
letošnjem letu izdati le dve. Ponosni smo lahko na lep izdelek naše glasilo Ikar. Mojci pa
čestitke
- V naši Agenciji za civilno letalstvo so dobili za nalogo prenovo uredbe o jadralnem
letalstvu. Tukaj smo pooblastili dva strokovnjaka in člana iz naših vrst, Srečka Jošta in
Konrada Kraška. Več nam bosta predstavila v eni od naslednjih številk Ikarja
- prav tako smo soglasno sprejeli odločitev, da bodo vsi naši člani,kateri bodo pravočasno
plačali članarino,v naslednji sezoni dobili brezplačno prvo pomoč
- v naslednjem letu Upravni odbor pripravlja tudi novost na področju zavarovanja proti tretji
osebi. Poskušali bomo preiti na individualna zavarovanja, katera naj bi bila cenejša v okviru
ZPLS. Ponudbe so v teku. Splošno zavarovanje proti tretji osebi v vrednosti 2000 se umika iz
članstva z naslednjim letom 2022
- poleg vseh že samoumevnih ter vsako letno ponavljajočih aktivnosti smo se v lanskem letu
spoprijeli s širitvijo letališča Cerklje skupaj z LZS in podali komentar na spremembo zračnega
prostora letališča Cerklje
- vzdrževanje šolskega terena v Preboldu
- sofinancirali smo vremensko postajo na Kaninu C postaja
- financirali smo izvedbo srečanja učiteljev s strokovnim posvetom v organizaciji Sandija
Marinčiča
- pridobili smo Odločbo ministrstva za šport, da delujemo v javnem interesu
- ker smo bili večino leta 2020 v primežu epidemije, razen od junija 2021 naprej,smo se šele
na zadnjem sestanku odločili za datum izvedbe skupščine ter zaključne prireditve. Zaključna
prireditev Letiš Letim bo v soboto 27.11.2021 v Hotelu Perla v Novi Gorici z različnimi
predavatelji. Pred predavanji pa seveda letalni dan s Hike and Fly z bližnjega Sabotina ali
Lijaka, če bo to mogoče.
Poročilo predsednika je bilo soglasno sprejeto.
4. točka:
Predsednik prebere poročilo nadzornega odbora, ki je ugotovil, da so bila sredstva porabljena
v skladu z letnim planom in veljavno zakonodajo.

5. točka:
Predsednik poda finančno poročilo za leto 2020 in finančni plan za leto 2021.
Poročilo je soglasno sprejeto.
6. točka:
Gašper bo na spletni strani objavil, da lahko člani del dohodnine namenijo zvezi. Naročili
bomo nalepke ZPLS in jih dali v Ikar.
Zaključek skupščine ob 19:30.
Zapisnikar, Brigita Jarc
Overovatelja
Gašper Prevc
Sandi Marinčič
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