
ZAPISNIK

Prve redne seje Jadralne komisije v letu 2014, ki je potekala v prostorih LZS na Tržaški 2 v
Ljubljani ob 16:30 uri dne 07.11.2014.

Prisotni:  AK  LŠ  Celje  Teodor  Mirnik,  AK  DLC  Benjamin  Smole,  AK  Murska  Sobota
Damjan  Korpič,  AK  Postojna  Miha  Premrl,  AK  Ptuj  Gregor  Petrovič,  Koroški  AK  SG
pooblastilo Denis Štrbenc, Šaleški AK Jože Verdev, ŠD LC Maribor Robert Šlaus, AK Bela
Krajina Denis Štrbenc, ALC Lesce pooblastilo Gregor Petrovič, ALD Snežnik pooblastilo
Teodor Mirnik 
Ostali prisotni: Niko Slana
Odsotni: AK Edvard Rusjan, AK Ljubljana, AK Novo mesto

Dnevni red

0. Pregled in potrditev predhodnega zapisnika.
1. Izbor organizatorjev DPSJL v letu 2015.
2. Finance - razpis komisije.
3. Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

0. Pregled in potrditev predhodnega zapisnika

Predsednik Jadralne komisije je vprašal če so pripombe na zapisnik, ker jih ni bilo, ga je 
dal na glasovanje. 

Zapisnik je bil soglasno potrjen.

1. Izbor organizatorjev DPSJL v letu 2015

Predsednik  je  seznanil  prisotne,  da  so  v  razpisanem  roku  prišle  tri  kandidature  za
organizacijo DPSJL v letu 2015.  S strani PJK je bilo predlagano glasovanje v dveh krogih
za organizatorja DPSJL 2015. Prejeti glasovi v prvem krogu LC MB (2), AK MS (3) in AK
PT  (6).  Glasovi  v  drugem krogu  AKPT (6)  in  AK  MS (5).  Na  podlagi  glasov  je  bila
podeljena organizacija DPSJL 2015 Aeroklubu Ptuj.

Predstavnik AK PT Gregor Petrovič se je zavezal da do konca januarja 2015 javi JK ali bo
možno izvesti tekmovanje na letališču AK PT zaradi KZPS. 

Predlog je bil s strani prisotnih soglasno potrjen.

2. Finance- razpis komisije
AK Postojna je predstavil dve vlogi za dodelitev sredstev in sicer za zaključek DPSJL-P 
2014 in za vikend dirko v letu 2014. Vloga za dodelitev sredstev za zaključek DPSJL-P 
2014 je bila soglasno potrjena v višini 1000 EUR.



3. Razno

V zvezi z predlogom AK Murska Sobota se je izoblikovalo mnenje, da vsekakor načeloma 
ni dovoljeno spreminjat lokacije in datuma DPSJL, razen v primeru višje sile (zračni 
prostor, zapora letališča, oziroma v primeru drugih aktivnosti, ki ne omogočajo izvedbo 
tekmovanja po prvotnem načrtu).
O nastalih težavah se obvesti Jadralno komisijo in ta se preko korespondenčne seje 
odloči glede nadaljnje organizacije tekmovanja.

Sklep je bil soglasno potrjen.

Sedanji predsednik Jadralne komisije Denis Štrbenc je obvestil prisotne, da išče 
naslednika za njegov položaj. Kot možnega kandidata je predstavil Milana Korbarja. Ostali
predstavniki lahko predlagajo tudi drugega kandidata, ki bi bil pripravljen prevzeti vodenje 
Jadralne komisije.

V Trebnjem , 09.11.2014

PJK Zapisal:
Denis Štrbenc      Benjamin Smole


