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Celje, 13.4.2016 

 

ZAPISNIK 

2. sestanek Jadralne komisije v letu 2016 

z dne 7.4.2016 ob 18.00 

 
Prisotni predstavniki klubov: 

LC Maribor:Robert Šlaus 

Šaleški aeroklub: Goran Hrustl 

AK Edvard Rusjan: Aleš Krušič 

AK Postojna: Miha Premrl 

AK Metlika: Denis Štrbenc 

KAS: Lovro Dužević 

ALD Snežnik: Matjaž Novak 

AK ALC Lesce: Milan Korbar 

AK Murska Sobota: Sergej Šadl 

AK Celje:Nik Šalej 

AK Ptuj:Tomaž Bezjak  

AK Ljubljana: Jernej Lokovšek 

AK DLC: Tadej Marinčič 

 

Ostali prisotni: Boštjan Dečman, Mark Travner, Aleš Janša, Mark Polajžar, Boštjan Pristavec 

 

1) Sestava Jadralne komisije 

a) Skupine 

  Ideja komisije je, da se sestavijo manjše skupine, ki bodo skupaj skrbele za boljše 

stanje jadralnega letalstva. Skupine bo posamezno izbral Toni, s katerimi bo 

usklajeval in uresničeval zadane cilje 

b) Športna sekcija(enaka kot do sedaj, se ne spreminja): 

 Denis Štrbenc 

 Boris Žorž 

 Gregor Petrovič 

 Andrej Fijavž 

 

2) Plan dela za leto 2016 

a) Spletna stran (mišljeno predvsem za jadralsko sekcijo), na kateri bi bili predstavljeni 

slovenski klubi, njihovi člani (verjetno bolj aktivni), rekordi, značke, izvenletališli 

pristanki, dogajanje na tekmovanjih ter predvsem predstavitev za sponzorje 

Za postavitev in administracijo za spletno stran bi bila zadolžena Nik Šalej in Boštjan 

Dečman, ki bosta zasnovala in oblikovala stran (do 1.9.2016), med tem, ko bi Milan 

Korbar ter Niko Slana prispevala arhivske posnetke. Tukaj se bodo dodali še dodatni 
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člani, ki bodo skrbeli, da bo stran osvežena. Toni se bo dogovoril z LZS ( s sekretarjem) 

glede povezave, dodatne domene. 

b) Vzpostavitev mladinske reprezentance, ki bi zastopala Slovenijo na mednarodnih 

(mladinskih) tekmovanjih, ta tekmovanja bi pa bila financirana s sponzorskim denarjem, 

katerega si bodo zaslužili mladinci sami z delom za JK. 

c) Popis terenov za ILP, za katere bi vsak klub popisal za svojo regijo (širina, dolžina, n.m.v., 

tip njive in slika) in vse to bi bilo potem dostopno na spletni strani, seveda bi se pa 

moralo popisovati vsako leto, posodabljati informacije o terenih, za katere bi skrbeli 

mladinci 

d) Mreža OGN postaj, s temi bi poskusili pokriti slovenski zračni prostor, v katerem se 

največ jadra (vsako letališče bi imelo svojo postajo, pa morda bi še kje postavili kakšno). 

Trenutno jo že ima nekaj klubov, ostali pa se še morajo odločiti. Zamisel je bila približno 

10 takšnih postaj po Sloveniji, cena ene je pa približno 100€. Toni se bo pozanimal na 

LZS, v kolikor je to možno dobiti brezplačno preko kakšnega razpisa. 

e) Poenotenje potrebnih dokumentov za klube z namenom, da bodo klubi lažje 

funkcionirali v teh časih. Predstavniki klubov bi se sestajali večkrat sestali ter si izmenjali 

mnenja, kaj kdo potrebuje, kaj kdo ima, in tako rešili težavo hitreje in ceneje.  

Bila je pa tudi pobuda, da se naj javijo ljudje, ki bi radi postali inštruktorji inštruktorjev 

(FI FI). Prijave zbira Toni, ki bo nato uredil s CAA glede postopka pridobitve licence. 

f) Skupni nakup radiev je zelo aktualna tema, saj jih je potrebno zamenjati do leta 2017, 

cene pa samo naraščajo. Ideja je, da se radije kupi kot skupina. 

 

Ponudbe za nakup so sledeče: 

 LX navigation: KRT 2 fi57mm, cena s popustom 795€ + DDV, (prednost je da 

imamo servis in vso potrebno pomoč kar v Sloveniji), to je cena brez potrebnih 

kablov.  

 Becker Avionics: AR6201-(022), cena s popustom 1166€ + DDV, (pogoj je da jih 

vzamemo 100 kosov) 

 TRIG: cena v času komisije še ni bila znana. Dodatek (11.4.2016): 1071€ + ddv 

(to velja za najmanjšo postajo, ki je deljena ter ima vključeno potrebno kablažo). 

 

Klubi po Sloveniji morajo javiti približno število postaj, ki jih nameravajo vzeti, do 

19.4.2016, da se bo vedelo v kakšni vsoti govorimo. 

Ideja je tudi, da bi LZS postala zastopnik za vse stvari za jadralna letala, tako bi lahko 

klubi kupovali opremo ceneje, 5% tega denarja pa bi šlo v sklad za stroške slovenske 

reprezentance. 

Ideja je bila podprta na zadnji seji IO LZS. 

g) Prepoznavnost jadralnega letalstva v medijih, s čimer bi pridobili sponzorje in nujno 

potreben denar. Zadnji dve leti smo se že parkrat  pojavili v medijih, tako da je potrebno 

nadaljevati v tej smeri. 

Milan Korbar je omenil, da tisti, ki imajo smisel za pisanje, lahko kaj napišejo in pošljejo 

Milanu Korbarju ali Niku Slani oz. napišejo na forum, ki je v zadnjih letih bolj zamrl. 

Moramo dati poudarek na pridobivanju tujcev, ki bi radi leteli v Sloveniji, dober zgled 

sta AK ALC Lesce in KAS. V ta namen bi se tudi naredil katalog za jadralno letenje v 
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Sloveniji (vseboval bi letališča, cene, ponudbo, znamenitosti), ki bi ga lahko piloti, ki 

hodijo po letalskih sejmih, delili tujim pilotom, ter delali reklamo. Tukaj se je javil Toni, 

ki bi z veseljem razdelil promocijski katalog, prav tako se bo Toni pozanimal pri LZS glede 

sofinanciranja tega kataloga. 

 

3) Dolgoročni plan (prihodnja 4 leta) 

a) Organizacija trening kampov v preletih, katerih bi se udeleževali v čim večjem številu 

(Celje bo letos organiziralo od 1.8. do 14.8. akcijo preletov v Szatymazu ka katero ste vsi 

vabljeni). Namen teh kampov je predvsem pripraviti manj izkušene pilote na prelete, 

izven letališke pristanke, ter nekatere bolj izkušene navaditi na hitro, tekmovalno 

letenje. Milan Korbar bo pripraivl ponudbo trening kampa v Lescah v mesecu maju. O 

tem se bomo dogovarjali preko emailov s predstavniki klubov. 

b) Ponovna uvedba vleka Slovenske vojske (z Zlini) na državnem prvenstvu. LZS JK bo jeseni 

predlagala Slovenski vojski podpis pogodbe o sodelovanju glede vleka jadralnih letal z 

vojaškimi letali Zlin. 

c) Svetovno prvenstvo v 13,5 m razredu leta 2017, katerega so se Poljaki odrekli bi 

organizirali v Sloveniji. Dela bo veliko, ampak bo pripomoglo k prepoznavnosti Slovenije, 

saj bo to izredno zanimiv dogodek za medije, ker bo to prvo svetovno prvenstvo v 

slovenski zgodovini jadralnega letenja. 

Če nam bo uspelo izpeljati takšno prvenstvo, bi Slovenija kandidirala še za žensko 

svetovno prvenstvo v jadralnem letenju v prihodnjih letih. Pobudnik organizacije je 

AKCE. Na seji so predstavniki klubov prepustili organizacijo AKCE. 

d) Državna prvenstvo naj bodo organizirana doma, saj smo le Slovenci, ki moramo  leteti v 

Sloveniji. Obvezno je potrebno organizirati državna prvenstva po celotni Sloveniji, ne 

samo v ravnini, kajti potrebno/pomembno se je soočiti z zračnim prostorom, ki nam že 

oziroma nam bo predstavljal še večje breme, v kolikor se bomo izogibali tega problema.  

e) Jernej Lokovšek je predlagal tudi letališče Bovec, kot odličen kraj za akcijo preletov. 

 

4) Organizacija državnega prvenstva v jadralnem letenju – preleti 

a) Predlagana je bila sprememba pravil za to tekmovanje in sicer po vzoru nemškega olc 

tekmovanja (gleda se samo 3 ure leta, v katerih je pilot imel najvišjo hitrost). Tako bi 

postalo to tekmovanje bolj zanimivo, saj ni več pomembno izhodišče, kar daje možnost 

klubom z slabšim izhodiščem. Predlog še ni bil sprejet, razmišljamo do naslednjič. 

b) Milan Korbar je kot predstavnik AK ALC Lesce potrdil, da bo AK ALC Lesce organizator 

državnega prvenstva v jadralnem letenju – preleti v letu 2016 

 

5) Spremembe pravilnika 

a) Vsa državna prvenstva morajo biti FAI 2 kategorije, za kar so se tudi vsi prisotni strinjali, 

ter da bi se določile nekakšne mile sankcije za organizatorja, ki tega ne upošteva. Sankcij 

nismo sprejeli. 

b) Državna prvenstva naj ne bi bila istočasno kot večja, mednarodna tekmovanja kot sta 

evropsko in svetovno prvenstvo, saj tako nekateri piloti nimajo možnosti, da bi se 

udeležili obeh tekmovanj. Je pa nemogoče določiti fiksni datum v katerem obdobju leta 

bi naj bilo tekmovanje. Noben predlog ni bil sprejet. 



4 
 

c) Andrej Fijavž je pripravil predlog sprememb pravilnikov Spremembe pravilnikov so bile 

soglasno sprejete. 

 

6) Razno 

a) Predlog je, da se naredijo nova reprezentančna oblačila. Toni se bo pozanimal pri 

sekretarju kakšen je postopek. 

b) Boštjan Pristavec je dodal, da se je potrebno pozanimati, kje je obvezen transponder in 

kje ne, ampak v osnovi se bi naj letelo brez transponderja tako, kot se je do zdaj (pravilno 

se je potrebno javljati). 

c) Boštjanu Pristavcu je Toni Šibanc podelil FAI priznanja za dosežke v Afriki. 

 

Poročilo pripravila: Mark Polajžar in Mark Travner 

Celje: 13.4.2016 


