
Celje, 25.10.2016 

ZAPISNIK  

4. seje jadralne komisije v letu 2016 

z dne 18.10.2016 ob 18.00 

Prisotni: 

LC Maribor: Žiga Munda 
Aeroklub Ptuj: Gregor Petrovič 
AK ALC Lesce: Boris Žorž 
AK Celje: Sebastjan Ramšak 
KAS: Aleš Fink 
AK Edvard Rusjan: Aleš Krusič 
AK Murska Sobota: Sergej Šadl 
AK DLC: Benjamin Smole 
AK Metlika: Denis Štrbenc 
AK Postojna: Miha Premrl 
AK Ljubljana: Jernej Lokovšek 
AK Novo mesto: Božo Vidmar 

 

Dnevni red: 

1.Potrditev sprememb pravilnika DPSJL 

2. Potrditev organizatorja državnega prvenstva za leto 2017 (pogovor z Avstrijci) 

3. Predstavitev pogovorov s CAA glede nakupa radijskih postaj ter jadralnih 

izpraševalcev 

4. Plan dela za leto 2017 (lestvica državne reprezentance, spletna stran, sponzorska 

sredstva, 

organizirani odhodi na tekmovanja ter akcije preletov) 

5. Prijava na razpise pri fundaciji za šport 

6. Razno 

 

1. Potrditev sprememb pravilnika DPSJL 

Spremembe predlagane s strani predsednika JK so bile soglasno potrjene. 

So pa posamezni člani komisije predlagali še nekatere popravke, in sicer: 

 

-1.3 Mladinci tekmujejo z letali klubskega razreda, 

-7.5 pribor za privezovanje, vlečna vrv in obvezne frekvence se odstranijo s     

seznama obvezne opreme za letenje, 

-7.6/7.7 knjiga jadralnega letala in pilota ne rabi biti potrjena, 

-12.2 odstrani se alineja o preletih z ocenjevanjem razdalje, 

-12.4 odstrani se trditev o ocenjevanju razdalj pri daljinskih preletih, 

-13.5 doda se …v svojem razredu, 

-14.1 odstrani se (obvezna za JL z motorjem), 

-14.4 se v celoti odstrani, 



-14.5 omogoči se uporaba štartne linije brez omejitev, 

-14.7 javljanje 2' pred ciljem ni potrebno, 

-15.5 kroženje v levo ni obvezno, 

-16.4 tudi mladinci morajo preleteti najmanj 100km, 

-17.1 prekrški: prepozno obvestilo o startnem času, netočen prijavljen startni 

čas in nevarno letenje – kroženje v desno se odstranijo. 

 

Predsednik JK se zaveže, da bo poslal čistopis pravilnika, ki se ga bo sprejelo 

na naslednji korespondenči seji JK. Vse spremembe pravilnika so bile 

soglasno sprejete s strani članov JK. 

 

 

 

 

 

 

2. Potrditev organizatorja državnega prvenstva za leto 2017  

-AK Ptuj: 3 

-LC Maribor: 8 

 

Organizacijo DJP 2017 dobi Letalski center Maribor. Za organizacijo 

mladinskega državnega prvenstva (skupaj z Avstrijci) se predlaga AK Ptuj, v 

kolikor bo LC Maribor odstopil organizacijo. 

 

3. Predstavitev pogovorov s CAA glede nakupa radijskih postaj ter 

jadralnih izpraševalcev 

Predsednik JK zahteva seznam kandidatov za izpraševalce s strani klubov, 

kateri bodo nato izglasovani na naslendji korespondenčni seji, nato bodo ti 

kandidati predlagani na CAA, prav tako pa opozori na izredno togost CAA v 

pogovorih glede nakupa radijskih postaj. 

 

4. Plan dela za leto 2017 (lestvica državne reprezentance, spletna stran, 

sponzorska sredstva) 

 

Za lestvico državnega prvenstva se uporabi IGC-ranking.  

(11) ZA  (1) PROTI. 

Vsi rezultati bodo objavljeni na spletni strani soaring.si. 

Na naslednji seji bo govora o spremebi/predlegu trenutnega pravilnika o 

državni reprezentanci 

Prav tako predsednik izrazi željo o skupinskih udeležbah na tekmovanjih ter o 

morebitnih organizacijah akcij preletov. 

 

5. Prijava na razpise pri fundaciji za šport 

 

LZS se prijavi na razpis za sofinanciranje Hangarja AK Celje in nakup radijskih 

postaj. Predsednik JK opozarja, da rabi pomoč pri razpisih, naj se javijo 

kandidati. 



 

6. Razno 

 

-AK Celje bo v avgustu 2017 organiziral GP, 

-Zaključek DJPSL-P bo v februarju (ALC Lesce), 

-ALC Lesce bo v začetku sezone organiziral vikend tekmovanje, 

-AK Celje povabi pilote, da se pridružijo ekskurziji v Beograd 

 

Poročilo pripravil: Žiga Munda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


