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ZAPISNIK redne seje podkomisije Preleti - JPZ LZS, ki je bila dne 14.01.2021 z začetkom ob 

18:00 preko spletne konference (Zoom). 

Prisotni klubi podkomisije (s pravico glasovanja): 

- KLUB LETALCEV TRIGLAV (Igor Eržen) 
- ŠPORTNI KLUB LEP OBLAK (Gašper Prevc) 
- DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV KOVK AJDOVŠČINA (Samo Božič) 
- DRUŠTVO ZA JADRALNO PADALSTVO METULJ RIMSKE TOPLICE (Dušan Durkovič) 
- DRUŠTVO PROSTIH LETALCEV LESCE BLED (Anže Pristov)  
- DRUŠTVO ADRENALIN PARAGLIDING TEAM GORNJE POSOČJE (Kristjan Kuščer) 

 

Odsotni: 

- DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE IKAR 

- DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV POLET NOVA GORICA 

- DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV LINTVAR 

- KLUB JADRALNIH PADALCEV KROKAR ŽELEZNIKI 
- KLV VRHNIKA 

- DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE POSOČJE 

 

Ostali prisotni: Mitja Jančič, Jernej Marčič, Jurij Vidic, Jože Molek, Peter Kocjan, Veronika 

Štampfl 

 

Točke dnevnega reda: 

1. Sklepčnost 

2. Pravilnik za DP v hitrostnih preletih 

3. Pravilnik za Ligo v hitrostnih preletih 

4. Selektor reprezentance v preletih 

5. DP v prostih preletih 

6. Ustanovitev podkomisije za akrobatsko letenje z jadralnimi padali 

7. Komentar na predlog spremembe zračnega prometa v okolici LJCE 

8. Anti-doping e-izobraževanje 

9. Razno  

 

  



 

1 .točka  

Ob 18:05 predsednik podkomisije Preleti JPZ LZS T. Ceglar začne sejo IO LZS, prešteje 

glasove: 

Prisotnih 6 članov. Seja je sklepčna. 

 

2 .točka  

Predstavitev novega predloga pravilnika za izpeljavo državnega prvenstva v hitrostnih preletih 

z jadralnimi padali.  

Sledi glasovanje za potrditev: 5 glasov za, 0 proti ter 1 vzdržan glas. Novi pravilnik je sprejet. 

 

3. točka  

Predstavitev novega predloga pravilnika za izpeljavo državne lige v hitrostnih preletih z 

jadralnimi padali.  

Sledi glasovanje za potrditev: 6 glasov za, 0 proti. Novi pravilnik je sprejet 

 

4. točka 

T. Ceglar odstopa kot selektor reprezentance v preletih z jadralnimi padali. Za novega 

selektorja predlaga Dušana Durkoviča, ki je brez proti kandidata.  

Sledi glasovanje: 6 glasov za, 0 proti. Novi selektor reprezentance v preletih z jadralnimi padali 

je tako Dušan Durkovič 

 

5. točka 

Kratka predstavitev državnega prvenstva v prostih preletih in novi spletni strani, kjer so 

aktualni rezultati predstavljeni (xc-liga.si).  

 

6. točka 

Namen podkomisije je razvoj akrobatskega letenja z jadralnimi padali v Sloveniji preko 

organizacije tekmovanj in udejstvovanjem na mednarodnih tekmah. Cilj podkomisije je 

širjenje znanja o akrobatskem letenju ter SIV postopkih za vse slovenske jadralne padalce. Za 

predsednika je predlagan Jernej Marčič.  

 

Sledi glasovanje: 6 glasov za, 0 proti. Za potrditev ustanovitve podkomisije je potrebno še 

glasovanje podkomisije za natančnostno pristajanje in zmajarstvo, ki sledi preko elektronske 

pošte.  

 

7. točka 

Kratka predstavitev komentarja LZS na predlog spremembe zračnega prostora v okolici LJCE, 

ki je bila posredovana članom skupaj z vabilom na sejo. 

 

8. točka 

V tekočem letu je za vse imetnike FAI licence obvezno uspešno opravljeno e-izobraževanje o 

anit-dopingu. Spletni tečaj je potrebno opraviti preko https://www.sloado.si/kategorija/e-

izobrazevanje . Imetniki FAI licence mora posredovati potrdilo o tečaju na LZS. Selektorji 

reprezentanc mora dodatno opraviti izobraževanje za trenerji, potrdilo je potrebno 

posredovati na LZS. 

 

https://www.sloado.si/kategorija/e-izobrazevanje
https://www.sloado.si/kategorija/e-izobrazevanje


9. točka 

Predstavitev tekmovalnega koledarja za podkomisijo Preleti – JPZ. 

 

Predsednik podkomisije Preleti – JPZ LZS je ob 18:45 zaključil sejo. 

 

Predsednik  komisije JPZ -LZS 

Predsednik podkomisije Preleti- JPZ 

Tilen Ceglar 

                                                                                                             

 

 

Overovatelj: 

Igor Eržen  


