ZPLS

Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza društev, ki se ukvarjajo s prostim letenjem.
ZPLS združuje jadralne padalce in zmajarje oziroma preko štirideset društev in več kot osemsto
pilotov iz vse države in držav evropske skupnosti.
Ime zveze in Logotip:

Zveza za prosto
letenje Slovenije

http://www.sffa.org/

Sedež zveze:

ZPLS - Zveza za prosto letenje Slovenije

Bežigrad 6

SI-1000 Ljubljana
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Slogan zveze:

Zveza za prosto letenje Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega
v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za
varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za
kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Kratek opis zveze:

Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza društev, ki se ukvarjajo s prostim letenjem.
ZPLS združuje jadralne padalce in zmajarje oziroma preko štirideset društev in več kot osemsto
pilotov iz vse države in držav evropske skupnosti. ZPLS je bila ustanovljena jeseni 1997.
Ustanovljena je z namenom afirmacije prostega letalstva in dvigovanja kakovosti prostega
letenja na čim višjo raven.

Naši člani imajo:
- prost dostop do vseh štartov pod okriljem zveze.
- prejemajo revijo Ikar, ki je namenjena izključno jadralnim padalcem in zmajarjem.
- na spletnih straneh predstavljamo svojo dejavnost, novice, objavljamo strokovno literaturo in
članke,
- člani lahko uporabljajo frekvenco za komunikacijo v 2m pasu brez izpita za radioamaterja in
plačila individualnih pristojbin za uporabo radijske frekvence.
- člani so zavarovani za škodno odgovornost proti tretji osebi.
- izdajamo prevedene DVD filme z izobraževalno vsebino ( Aktivno letenje, Vreme )
- imamo svoj forum, kjer si izmenjujemo izkušnje in novice ( KKL Paragliding Slovenija ).
- vzdržujemo seznam vzeltišč skupaj z opisi pogojev letenja, dostopi in ostalimi informacijami.
- 50 % popust pri nakupu programa za analizo letov SeeYou

Smo član EHPU (evropske zmajarsko-jadralno padalske unije) in EAS (European Airsports) in s
tem tudi FAI. Zastopamo interese vseh prostih letalcev tako v Sloveniji, kot tudi v EU.
Piloti, ki niso člani ZPLS in piloti ki prihajajo leteti na ta vzletišča iz drugih držav in letijo na
območju, ki ga pokriva ZPLS morajo imeti dovoljenja za uporabo vzletišča iz katerega
nameravajo leteti. Za vzletišča pod okriljem ZPLS veljajo enotna pravila, da si mora pred
letenjem vsak pilot zagotoviti ustrezno vinjeto. Letalne vinjete se dobi s prednaročilom na
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sedežu ZPLS ali pri oskrbnikih posameznih vzletišč. Informacije so vedno doseglive na
pristankih ali vzletiščih. ZPLS izdaja letne vinjete, na posameznih vzletiščih je moč dobiti
dnevne vinjete.

Ključne dejavnosti:

afirmacije prostega letalstva in dvigovanja kakovosti prostega letenja na čim višjo raven

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Varnost

Vzletišča

Zračni prostor

Dokumenti

Šolanje
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Kontakt:

Predsednik:

Podpredsednik:

Tajnica:

Web admin:

Damjan Pregelj

Jurij Franko

Brigita Jarc

Golob Rok

Gsm:

Gsm:

Gsm:
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Gsm:

+386 031 327-953

+386 041 734 023

+386 31 285 799

+386 31 373 836

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

damjan.pregelj@mlinotest.si

jurij.franko@email.si

brigita.jarc@ejglejnaprej.com
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golobrok@gmail.com
Spletna stran:
http://www.sffa.org/
{jcomments off}
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