
 

 

ZAPISNIK 

Prve redne seje Jadralne komisije v letu 2017, ki je potekala na letališču Lesce 4.2.2017. 

Prisotni: 

LC Maribor: Robert Šlaus  
Aeroklub Ptuj: Tomaž Bezjak  
AK ALC Lesce: Boris Žorž  
AK Celje: Uroš Krašovic  
KAS: Danijel Kotnik  
AK Murska Sobota: Damijan Korpič  
AK Postojna: Sandi Kavalič  
AK Novo mesto: Božo Vidmar 
AK Snežnik: Matjaž Novak 
 
Odsotni: 

Teodor Mirnik 
Miha Premrl 
Andrej Fijavž 
 

Dnevni red 

1. Potrditev sprememb pravilnika DPSJL, katerega smo spremenili na 4. redni seji 
2. DPSJL – Preleti – kako naprej, predlogi, pobude, organizacija 
3. Uradna potrditev organizatorja mladinskega državnega prvenstva za leto 2017 
na Ptuju 
4. razno (soaring.si, tekmovanja, OGN) 
 
Poslani dokumenti za diskusijo:  

1. Spremenjeni pravilnik DJPSL 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

1. Potrditev sprememb pravilnika DPSJL, katerega smo spremenili na 4. redni 

seji  

SKLEP: Zapisnik je soglasno prejet in potrjen.  

2. DPSJL – Preleti – kako naprej, predlogi, pobude, organizacija  

Prisotni ugotavljajo, da je trenutni način tekmovanja neatraktiven in ne vzpodbuja 

razvoja kvalitete jadralnega letenja ter popularizacije tekmovalnega letenja, 

preletov. Krašovic predlaga, da bi se točkovalo po sistemu Baron Hilton Cup oz. na 
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sistem, kjer najavljene naloge prispevajo več točk. Razmišljanja gredo v smeri, da 

bi bilo točkovanje čim bolj avtomatizirano ter razvrstitev računana sproti, 

poenostavljeno, pregledno. Uroš preveri ali bi Naviter vzpostavil tak način 

tekmovanja in točkovanja. 

SKLEP: Pripravi se predlog za potrjevanje na naslednji seji. Predlog se oblikuje 

korespondenčno.  

DPSJL za leto 2017 organizira AK NM. 

3. Uradna potrditev organizatorja mladinskega državnega prvenstva za leto 

2017 na Ptuju  

SKLEP: Organizacijo Mladinskega državnega prvenstva za leto 2017 bo AK Ptuj. 

Prvenstvo bo potekalo 1. ali 2. teden julija. 

 

4. Razno 
 
Spletna stran soaring.si je v izdelavi, gradivo je v fazi pregledovanja in urejanja, 
oblikovanja. 
 
Radijske postaje oz. skupna nabava poteka in bodo znani rezultati razpisa in 
posledično sofinanciranja v sredini leta 2017. 
 
OGN postaje se postavijo še na Primorskem (Novak) in Postojni (Kavalič). 
 
Toni apelira, da se mu pošljejo letošnje želje po udeležbi na mednarodnih 
tekmovanjih zato, da bo lažje organiziral pomočnike, drugo. 
 
 
 
 

 

V Kopru , 8.2.2017 

Zapisal: 

Sandi Kavalič 

 

   Predsednik JK pri LZS 

                                                                                                                                                 Anton Šibanc 

                                                                                                                                                 

 


