
ZAPISNIK

Prve redne seje Jadralne komisije v letu 2015, ki je potekala dne 13.11.2015 v Ljubljani, v prostorih 
LZS na Tržaški 2.

Prisotni: 
AK Ce Teodor Mirnik,
DLC Tadej Marinčič,
AK MS Damijan Korpič,
AK Nm pooblastilo Denis Štrbenc,
AK Po Sandi Kavalič,
AK Pt Gregor Petrovič,
KAS Aleš Fink,
ŠAK Jože Verdev,
LCM Robert Šlaus,
AK BK Denis Štrbenc,
ALC – Boris Žorž,
AK Lj – Jernej Lokovšek,

Ostali prisotni:
Sergej Šadl, Andrej Spudič, Benjamin Smole, Milan Korbar, Niko Slana, 

Odsotni: ALDS, AK ER

Dnevni red
1. Pregled in potrditev predhodnega zapisnika.
2. Izbor organizatorjev DPSJL v letu 2016.
3. Finance - razpis komisije.
4. Kapital, pravila igre in varnost
5. PJK
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

1. Pregled in potrditev predhodnega zapisnika

Jernej Lokovšek, predstavnik AK Ljubljana, je imel pripombo na ugotovitve prisotnosti. Na prejšnji seji 
je bil prisoten, kar je razvidno iz seznama prisotnosti. Pripomba je sprejeta. Popravi se zapisnik 
prejšnje seje. Na seznam prisotnih se doda udeleženca Jerneja Lokovška, na mestu odsotnosti pa se 
črta AK Ljubljana.  Ostalih pripomb na prejšnji zapisnik ni bilo.

Zapisnik je bil soglasno potrjen.

2. Izbor organizatorjev DPSJL za leto 2016

Predsednik je seznanil prisotne, da so v razpisanem roku prišle tri kandidature za



organizacijo DPSJL v letu 2016. Predstavniki klubov, ki kandidirajo za izvedbo DPSJL, so predstavili 
svoje kandidature.

S strani PJK je bilo predlagano glasovanje v dveh krogih.
Prejeti glasovi v prvem krogu ALC (3), LC MB (3) in AK MS (5). Ponovno glasovanje druge uvrstitve: 
ALC (3), LC MB (8). V drugi krog sta se uvrstila LC MB in AK MS. 
Glasovi v drugem krogu LC MB (3) in AK MS (7). Na podlagi glasov je bila
podeljena organizacija DPSJL 2016 Aeroklubu Murska Sobota.
Predlog je bil s strani prisotnih soglasno potrjen.

3. Finance- razpis komisije

 PJK je predlagal, da se 100 EUR nameni za izdelavo jadralnih značk. Predlog je bil s strani 
prisotnih soglasno sprejet.

 LZS je prejela dve vlogi za pridobitev finančnih sredstev - vlogo AK CE in vlogo AK Ptuj. Vloga 
AK Ptuj je bila po posvetu sporazumno umaknjena. Teodor Mirnik (AK CE), je predstavil 
program Srečanja vseh jadralnih pilotov Slovenije, za katerega so podali vlogo za 
sofinanciranje. Načrtovani dogodek naj bi zajemal svečano razglasitev rezultatov v preletih 
2015, predavanje za podaljšanje licence učitelja, predavanje svetovnega prvaka v std. razredu 
g. Bert Schmelzer-ja, predavanje večkratnega prvaka g. Sebastian Kawae.
Člani komisije ugotavljajo, da je načrtovani dogodek zanimiv za širok krog jadralnih letalcev in 
soglasno potrjujejo, da se preostali znesek 900 EUR nameni sofinanciranju dogodka.

4. Kapital, pravila igre in varnost

PJK je izpostavil zaplet zaradi neizpolnjevanja pogojev novih tekmovalcev na DPSJL2015. Kontrola 
letošnjega DPSJL je pokazala, da nekateri piloti nimajo srebrnega C po seznamu LZS ali YU značk 
(nujen pogoj za udeležbo). Pomisleki so zaradi nepopolnega pregleda nad starejšimi arhivi. Nekateri 
tekmovalci imajo še značke pridobljene v SFRJ. Boris Žorž, ki je vodja športne sekcije pri JK, je pojasnil,
da so postopki za pridobitev značke hitri in preprosti.

Sklep JK: Tekmovalci naj poskrbijo za značke. Pravilnik se ne spreminja. 

5. PJK

Sedanji predsednik Jadralne komisije Denis Štrbenc je obvestil, da se še vedno išče
naslednika za svoj položaj. Teodor Mirnik je za PJK predlagal Tonija Šibanca, ki pa ni bil prisoten.

V Ljubljani , 13.11.2015

PJK: Zapisal:
Denis Štrbenc Jernej Lokovšek


