Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije
Zapisnik izredne seje
20. 6. 2017 ob 18.00
Letališče Šoštanj
Prisotni predstavniki klubov:
Borut Erjavec, Adrenalina sport Velenje
Miran Vereš, AK Murska sobota
Jože Mlakar, Md&Md
Tomaž Hrast, PD Sky Dragons
Damijan Cehner, Aviofun
Jure Cotič, PD Prosti Pad
Andrej Kostanjevec, Xtreme Skydiving
Branko Godec, LCM
Boris Janžekovič, AK Ptuj
Uroš Ban, ALC Lesce
Ostali prisotni:
Aleš Debeljak, MD & MD
Robert Krenker, Aviofun
Sergej Pukšič, AK Ptuj
Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje
Sejo vodi podpredsednik PK, Sašo Tepina
1. Sašo Tepina obrazloži razlog za sejo. Vpraša za kandidate za predsednika PK. Prisotni
soglašajo da se za VD imenuje Sašo Tepina. Klubi bodo pripravili kandidature
najkasneje teden pred naslednjo sejo. Naslednja seja bo predvidoma 19.09.2017 v
Murski soboti.
2. Komisija za varnost. G. Debeljak predstavi delo komisije za varnost v preteklem
obdobju in primere, ki bi jih morala takšna komisija obravnavati. Predvsem gre za
postopke (na primer terensko skakanje) in tehniko (spremljanje opreme). Sklepi
komisije za varnost so zaenkrat moralno zavezujoči, regulativne in administrativne
moči pa nima. G. Vereš poda moralno zavezo, da bo objavljal buletin‐e, ki jih prejme.
Je edini, ki je vzdrževalec 2.
Člani komisije za varnost so Tomaž Hrast, Aleš Debeljak, Miran Vereš in Borut
Erjavec.
3. Komisija za zakonodajo. Komisija bo urejala osveževanje pravilnikov in sodelovanje s
CAA.
PK potrdi člane Sašo Tepina, Aleš Debeljak, Borut Erjavec, Jure Cotič. Ta komisija
podaja predloge na PK, ki jih po potrditvi posreduje na CAA. Sašo Tepina obvesti
imenovano komisijo o stanju odprtih zadev.

G. Vereš opozori na to da podaljševanje licenc trenutno lahko izvaja vsak examiner,
ne le tisti, ki je iz istega področja.
4. AK Murska sobota prevzema organizacijo DP wingsuit. Lokacija in datumi ostanejo
nespremenjeni. PK potrjuje spremembo.
5. Sodniki za DP. Potrebujemo sodnike za 4‐way, umetniške discipline in wingsuit. Za DP
ne potrebujemo sodnikov s FAI licenco. Potrjeni morajo biti le s strani LZS oz.
nacionalne organizacije. Klubi posredujejo kandidature, do takrat uporabljamo
internet sojenje.
6. Snemanje izpitnih skokov po pravilniku ni obvezno, vendar naj izpraševalci izpitne
skoke snemajo in posnetke hranijo.
7. Predstavitev aktualnih nesreč. PK ugotavlja, da je od zadnje nesreče preteklo že 10
dni, preiskovalna komisija pa uradno še vedno ni pričela z delom. Ker je vzrok obeh
nesreč nejasen, obstaja pa sum da je do njiju prišlo zaradi problemov z opremo, je
treba nesreče čimprej raziskati in izdati ustrezna varnostna priporočila. Preiskovalca
g. Stojčevskega naj se obvesti, da je zadeva nujna za zagotavljanje varnosti ostalih
padalcev in da je potrebno čimhitrejše ukrepanje.

Zapisal Jože Mlakar

