Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije
Zapisnik 2. redne seje v letu 2015
Kraj: Letališče Skoke, Letališka cesta 30, 2204 Skoke
Datum in čas: 9. 12. 2015, ob 18.15
Prisotni:
1. Jože Veldin, PK Skeri Fly
2. Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje
3. Branko Godec, LCM
4. Andrej Kostanjevec, Xtreme Skydiving
5. Jože Mlakar, MD&MD
6. Sergej Pukšič, AK Ptuj
7. Aleš Matuš, AK Murska Sobota
Prisotnih je 7 klubov (od skupno 11) – skupaj 7 glasovalnih pravic.
Predlagani dnevni red:
1. Finančna poročila o državnih prvenstvih v letu 2015
2. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2016
3. Potrditev organizatorjev državnih prvenstev za leto 2016
4. Obveščanje učiteljev padalstva o seminarju učiteljev in organizatorjev padalstva
5. Koledar tekmovanj in prireditev LZS v letu 2016 in izračun športnika leta LZS
6. Razno
____________________
Sejo vodi predsednik PK, Jože Veldin.
1. Finančna poročila o državnih prvenstvih v letu 2015
G. Veldin pove, da mora organizatorje vseh tekem 1. ranga potrditi Padalska komisija.
Opozori, da se tekma za svetovni pokal v klasičnih disciplinah organizira mimo Padalske
komisije. Pove, da finančnega poročila še ni pripravil. Prav tako PK še ni prejela finančnega
poročila z DP v klasičnih disciplinah. Predstavi svoje pomisleke proti oddajanju finančnih
poročil. Izpostavi morebitno objavo poslovnih skrivnosti.
G. Tepina spomni, da je poročilo lahko podano ustno, brez javne objave.
G. Veldin se strinja, da bo pripravil finančno poročilo o DP v umetniških disciplinah v letu
2015.
Sklep 2015/7:
Organizatorja DP v umetniških disciplinah in DP v klasičnih disciplinah v letu 2015 morata
podati finančni poročili.
2. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2016
G. Veldin pove, da je pogodba med LZS in SV že podpisana. V pogodbi je dodaljeno 40 ur za
organizacijo DP v klasičnih disciplinah, 10 ur za organizacijo DP v skupinskih likovnih
skokih in 15 ur za organizacijo DP v umetniških disciplinah.
3. Potrditev organizatorjev državnih prvenstev za leto 2016
Za organizacijo DP v klasičnih disciplinah je prispela kandidatura ALC Lesce - Bled.
Kandidatura je soglasno sprejeta.

Za organizacijo DP v paraski-ju je prispela kandidatura ALC Lesce - Bled.
Kandidatura je soglasno sprejeta.
Za organizacijo DP v skupinskih likovnih skokih 4-way je prispela kandidatura AK Murska
Sobota.
Kandidatura je soglasno sprejeta.
Za organizacijo DP v letenju z letalno obleko (wingsuit performance flying) in hitrostnem
letenju (speed skydiving) je prispela kandidatura PK Skeri-fly.
Kandidatura je soglasno sprejeta.
Sklep 2015/8:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v klasičnih disciplinah za leto 2016 je ALC Lesce
- Bled.
Sklep 2015/9:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v paraski-ju za leto 2016 je ALC Lesce - Bled.
Sklep 2015/10:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v skupinskih likovnih skokih 4-way za leto 2016
je AK Murska Sobota.
Sklep 2015/11:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v letenju z letalno obleko (wingsuit performance
flying) in hitrostnem letenju (speed skydiving) za leto 2016 je PK Skeri-fly.
4. Obveščanje učiteljev padalstva o seminarju učiteljev in organizatorjev padalstva
G. Veldin ponovno opozori predstavnike klubov, da morajo o seminarju obvestiti vse učitelje v
svojem klubu.
5. Koledar tekmovanj in prireditev LZS v letu 2016 in izračun športnika leta LZS
G. Veldin pove da se na koledar uvrstijo vsa državna prvenstva in ostala pokalna tekmovanja.
G. Mlakar pove, da bo pripravil vse potrebno za izračun športnika leta LZS.
Sklep 2015/12:
Na koledar tekmovanj in prireditev LZS v letu 2016 se uvrsti:
- DP paraski, 5. - 7. 2. 2016, smučišče Bohinj
- DP v klasičnih disciplinah, 24. - 26. 6. 2016, Lesce
- DP v letenju z letalno obleko in hitrostnem letenju, 25. - 26. 8. 2016, Murska Sobota
- DP v v skupinskih likovnih skokih 4-way, 26. - 28. 8. 2016, Murska Sobota
- Ptujski pokal v klasičnih disciplinah, (datum naknadno), Ptuj
6. Razno
G. Veldin predstavi svoje delo, vložen čas in stroške pri pripravi novega padalskega
pravilnika v zadnjih letih. Predlaga, da se neporabljena sredstva Padalske komisije,
namenjena za izobraževanje v letu 2015, izplača klubu Skeri-fly kot nagrado za pripravo
novega padalskega pravilnika.
Predlog je soglasno sprejet.
Sklep 2015/13:
Neporabljena sredstva Padalske komisije, namenjena izobraževanju v letu 2015, se izplača
padalskemu klubu Skeri-fly kot nagrado za avtorstvo in večletno delo pri pripravi novega
padalskega pravilnika.
Zapisal:
Sašo Tepina

