Zapisnik sestanka UO, 21.6.2016 ob 17:30 v Cerkljah na Gorenjskem

Prisotni: Bojan Žižmond, Srečko Jošt, Janez Ramšak, Sandi Krč, Rok Žagar, Samo
Božič, Gašper Prevc, Jarc Brigita
Dnevni red

1. Spoznavanje članov UO

2. Zaključek lanskega obdobja s finančnim poročilom (Jošt)
3. Predstavitev programa dela za naslednje leto (prioritete)
4. Finančni načrt za naslednje obdobje (usklajevanje)
5. Razno
1. točka:

Novi predsednik Bojan Žižmond se nam je na kratko predstavil. Prav tako smo se
predstavili tudi ostali člani UO in nazornega odbora.
2. točka:

Nadzorni odbor je še enkrat pregledal finančno poslovanje za leto 2015, prisotni so
bili vsi člani nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora Ramšak Janez je
podal podrobno poročilo o pregledu. Ugotovili so, da je bilo finančno poročilo
ustrezno dopolnjeno. Finančno poročilo za leto 2015 je bilo potrjeno s strani UO.
3. točka:

Srečko Jošt bo poklical Primoža Lajevca na LZS in se pozanimal ali bi bila LZS
pripravljena financirati nakup vremenskih postaj. Če nam bodo našo prošnjo odobrili,
bomo objavili razpis, na katerega se bodo lahko javila društva ZPLS. V primeru, da
nam ne bodo odobrili financiranja nakupa vremenske postaje, bo ZPLS vseeno
financirala preureditev vremenske postaje za pošiljanje podatkov na spletno stran in
sicer za vzletno mesto Koroška-Mala Kopa. Ocenjena vrednost preureditve cca
600,00eur.
Vsa registrirana vzletišča morajo imeti na vzletiščih informativne table. Predsednik je
predlagal, da bi bile vse table na vzletiščih enake. Predlog je bil, da bi ZPLS vsako
leto kupila nekaj tabel za vzletišča. Sandi Krč bo prevzel delo v zvezi s tablami.
Predlagal bo tri različne oblike tabel. ZPLS bi izdelala podobo tabel, društva pa bi
poskrbela za postavitev tabel na vzletiščih.
Prevc Gašper je predlagal, da bi spremenili celostno podobo ZPLS, a je predsednik
predlagal, da s tem še počakamo, ker ni prvotnega pomena.

Predsednik je predlagal, da bi se bolj potrudili in našim članom ponudili več popustov
v trgovinah, na žičnicah. Za dogovor v zvezi s popustom je za Vogel zadolžen Bojan,
za Krvavec Sandi in za Golte Srečko.

Predlog je bil, da bi za vsakega člana kupili dve bakli, rdečo in zeleno, katere so zelo
pomembne za varnost ob morebitnih nesrečah. Bojan se bo pozanimal za ceno.
Dogovorili smo se , da tekmovalci dobijo 30 EUR za članek, ki ga objavijo v Ikarju s
tekme, ki so se je udeležili.
Srečko bo vprašal Mitjo Jančiča, če je pripravljen prevzeti področje stikov z
javnostjo.

Zavarovanje proti tretji osebi je sedaj do vrednosti cca 3000eur za vse člane v Italiji
in Avstriji je potrebno kritje do 1,5mio eur . Vprašali bomo za novo ponudbo
zavarovanja zadolžen Bojan.

Predsednik je povedal, da bodo od 9.9. do 11.9. 2016 organizirali Testival pod
Lijakom. Praznovali bodo 30. obletnico prvega poleta s padalom. Predlagal je, da se
veteranom padalstva in zmajarstva podeli plakete. Srečko ima pripravljeno že
predlogo za plakete od lanskega leta in se bo uporabila pri letošnji podelitvi.

Bojan je predlagal, da bi se dobili z Aljoša Čohom in se pogovorili ali bi bil pripravljen
Fly me prodati ZPLS ali pa omogočliti, da bi imeli člani ZPLS dodatne ugodnosti.
Srečko bo organiziral sestanek.

Sandi je predlagal, da bi članstvo preko seznama mailov enkrat na mesec obveščali
o aktivnostih ZPLS. Gašper pravi, da bo zaenkrat vsakem tri mesece dovolj. Če pa
bo novic za obveščanje več, je lahko to tudi enkrat na mesec. Gašper jih bo pošiljal iz
spletnega naslova zveze v obliki Newsletter.

Bila je tudi ideja, da bi članom ZPLS podarila napravo za skladiščenje energije
Powerbank, da bi ga lahko uporabljali skupaj z aplikacijo, ki sporoča GPS koordinate,
kjer se nahajaš.
ZPLS bo objavila razpis za sredstva, ki bi jih podelili društvom za njihove potrebe. To
je lahko urejanje vzletišča, zaključna prireditev društva, nakup vremenske postaje,
itd.. Določili bomo rok prijave in razpis poslali društvom. Koliko denarja bomo podelili,
se bomo odločili naknadno, odvisno od drugih stroškov in nakupov, ki jih bomo imeli.
Bojan je vprašal prisotne, kaj lahko mi kot zveza naredimo na področju varnosti.
Zveza naj bi poudarila pomembnost prelaganja reševalnih padal vsako leto.
4. točka:

V letu 2016 pričakujemo naslednje izdatke, nekateri zneski so okvirni:
Ikar, 5.506,72 EUR

Administracija z davkom 2.900,00 EUR

Naročnina na Cross Country 41,75 EUR
Članarina EHPU 600 EUR

Uporaba UKW radijske frekvence 245,00 EUR
Zavarovanje vremenskih postaj 160,78 EUR

Zavarovanje odgovornosti članov 4.116,00 EUR
Izdelava bilance 109,80 EUR
Bančni stroški 180 EUR

Poštnina, kuverte, drobni materialni stroški 120 EUR
Pogostitev skupščina, sestanki UO 500 EUR
Urejanje spletne strani 500 EUR
Pokali 250 EUR

Nalepke ZPLS 220 EUR

Zaključna prireditev 3.000,00 EUR

Registracija vzletišč 400, 500 EUR
Bakle

Prispevek za članke tekmovalcev v Ikarju

Financiranje preureditve vremenske postaje za pošiljanje podatkov na spletno stran
za vzletno mesto Koroška-Mala Kopa cca 600,00 eur
Informativne table

Razpis za sredstva ZPLS
5. točka:

V ZPLS je bilo sprejeto novo DPL Prepih. Predložili so prošnjo za vpis v ZPLS in izpis
iz registra društev.
Na razpis za zaključno prireditev se je javilo društvo JPK Orli iz Kranja, ki bo
organiziralo jeseni zaključno prireditev. ZPLS bo prispevala 3000 eur za izvedbo
zaključne prireditve.
Kamnik pod Krimom, 24.6.2016
Jarc Brigita

Predsednik

Bojan Žižmond

