
Balonarska komisija
Datum:  29.07.1999
 

Z  A  P  I  S  N  I  K
 

11. seje balonarske komisije dne, ki je bila dne 17.03.1999 ob 16.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.

Od 11 članov so bili navzoči predstavniki 5 klubov. Opravičila sta se Balonarski klub Ptuj in
Aeroklub Murska Sobota. Navzoč je bil tudi predstavnik Balonarskega kluba Ljubljana, ki pa
zaradi neplačane članarine ni več član LZS in nima pravice glasovanja.

NAVZOčI:
Avi Šorn  - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček  - Balonarski center Barje
Darko Kralj  - Balonarski klub Ogenj (pooblastilo T. Webra v arhivu)
Dušan Bojanovič - Balonarski klub Vojnik
Sandi Perdan  - SKB Balon Team
Filip Štucin
Igor Simonič (delegat FAI)
Štefan Žuna (sekretar LZS)

ODSOTNI BREZ POJASNILA:
Letalsko in nautično društvo PEGAZ
Aeroklub Ptuj
Aeroklub Prlek
Aeroklub Novo mesto

Na predlog Igorja Simoniča je bila dnevnemu redu dodana še ena točka (delegat FAI), tako da so
bile sprejete naslednje točke:
1. Pregled zapisnika 10. seje in dveh korespondenčnih sej
2. Delegat LZS balonarstvo pri FAI
3. Organizacija DP 99
4. Rangiranje za leto 1999, športnik leta
5. Poročilo s sestanka športne komisije
6. Razno
 

Pod 1.

Pregledali smo zapisnik 10. seje balonarske komisije z dne 13.05.1998, ki je soglasno sprejet. Na
dveh korespondenčnih sejah sta bila z večino glasov sprejeta naslednja sklepa:
- korespondenčna seja z zaključenim glasovanjem 05.08.1999, ki je bila izpeljana
  zaradi pisne pripombe AK Ljubljana glede spremembe lokacije DP 98:
  SKLEP: Strinjamo se s prestavitvijo lokacije DP 98 iz Dolenjske (Grosuplje) na
  Ptuj na letališče Moškanjci

- korespondenčna seja 19.08.1999:
  SKLEP: Strinjamo se z nastopom Sandija Perdana na državnem prvenstvu, ki po
  Praviilniku DP sicer ne bi smel tekmovati, ker pilotskega dovoljenja še nima 1



  leto. Naletenih ur pa ima zadosti.
  SKLEP: Potrjujemo žirijo za DP 98 v sestavi Golob, Žuna, Verstovšek.
 

Pod 2.

Letošnjega sestanka CIA pri FAI se nismo udeležili. Vzrok je, da smo za te namene do sedaj le
enkrat dobili sredstva od LZS, udeležbo si je delegat kril tudi sam ali preko svojega kluba. Igor
Simonič je zato vprašal, če je njegova funkcija sploh smiselna. Mnenje je, da se moramo
udeleževati sestankov mednarodne zveze. Za zagotovitev sredstev za te potrebe smo sprejeli
SKLEP: Stroške delegata FAI za balonarstvo se krije iz vsote 72.000 SIT, ki jo je balonarska
komisija dobila za organizacijo seminarja iz varnosti (3 ZA, 1 VZDRŽAN, 1 PROTI).
Š. Žuna je povedal, da se tudi LZS trudi zagotoviti posebna sredstva za udeležbo svojih delegatov
na sejah FAI. Zaenkrat so na voljo letalske karte na linijah ADRIE, delegati imajo prednost.
Ob tem je še povedal, da je možno dobiti sredstva:
1. na podlagi prošnje in odobritve s strani MŠŠ, za šolanje pilotov, ob predložitvi kompletnega in
razdelanega programa šolanja
2. za programe na podlagi pogodbe o sodelovanju med LZS in MO, na primer pomoč za
organizacijo DP.
 

Pod 3.

DP bo avgusta v Ljubljani, 19.08. - 22.08.1999, center je letališče v Podpeči. Štartnina je 40.000
SIT (maksimalno), rok 15.maj. Organizator Aeroklub Ljubljana.

Pod 4.

Seznam z rangiranimi piloti za leto 1999 je v prilogi. Podlaga zanj je sprejeti Pravilnik o rangiranju,
prvič sta bili za rangiranje upoštevani dve leti (1997 in 1998). Na prvih treh mestih so Avi Šorn,
Rado Petrovič in Boštjan Avbelj. V skladu s Pravilnikom so v takem vrstnem redu predlagani tudi
za športnika leta 1999.

Soglasno je bila sprejeta tudi dopolnitev Pravilnika o rangiranju. Doslej namreč ni bilo predvideno,
kaj v primeru, ko imata dva pilota enako število točk. V tem primeru je boljši tisti, ki je v zadnjem
letu dosegel več točk. če pa so tudi v zadnjem letu enake točke, je boljši tisti, ki se je v zadnjem
letu bolje uvrstil na DP. Dopolnjeni pravilnik je v prilogi zapisnika.

Pod 5.

Pomemben dosežek športne komisije je priprava Športnega pravilnika, ki predpisuje organizacijo
tekmovanj v letalskih športih v Sloveniji. Ta je že v veljavi, priložen je tudi temu zapisniku. Za več
informacij je priložen tudi zapisnik športne komisije.
 

Pod 6.

- verjetno tudi zaradi pripomb letalskega inšpektorja glede vsebine in jezika v knjigah balona
(“logbook”), je Gorazd Habjan podal predlog za podatke v novi enotni knjigi balona, ki bo
ustrezala zahtevam v novem zakonu. Dodal je še širši pregled problematike vodenja evidence o
balonu. Ker bo treba nove knjige pripraviti vsaj do naslednjega bohinjskega festivala, je
problematika aktualna, zato je celoten Habjanov sestavek tudi v prilogi zapisnika.
- v skladu s povabilom organizatorja balonarskega SP 1999 v Avstriji je Jana Učak povabila k
sodelovanju slovenske observerje. Izmed 9 prijavljenih je v skladu s pravilnikom izbrala 5 najbolj



izkušenih in poslala prijavo organizatorju. Poročilo Jane Učak je v prilogi.
- v zvezi z objavljenimi informacijami v časopisu Slovenske Novice ob preletu balona čez
Jadransko morje, češ da se je zaradi zavisti polet predčasno končal, je Miloš Filimonovič, zaposlen
v kontroli letenja, poslal pisno informacijo o tem na LZS - balon ni dobil dovoljenja, ker polet ni bil
pravilno najavljen. Na komisiji je Grega Trček (ki je ta polet opravil), povedal, da je bil polet
pripravljen po predpisih. V dobro vseh balonarjev se je treba v bodoče takim nesporazumom na
vsak način izogniti.
- Darko Kralj iz BK Ogenj želi, da bi bile seje uro pozneje, kar je ugodneje za predstavnike klubov
izven Ljubljane.
- predsednik komisije predlaga, da za hitrejše pošiljanje materialov in zapisnika balonarske
komisije klubi sporočijo e-mail naslov, na katerega bi lahko dobivali omenjeno pošto. Na tak način
na primer že prejemajo zapisnike in druga obvestila člani IO LZS.
 
 
 
 

             zapisal:   Filip Štucin
      predsednik balonarske komisije
 


