Balonarska komisija
Datum: 20.7.1998

Z A P I S N I K
10. seje balonarske komisije dne 13.5.1998 ob 16.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 11 članov so bili navzoči predstavniki 4 klubov, 2 kluba sta se vnaprej opravičila in opredelila
glede sklepov.
NAVZOČI:
Avi Šorn - AK Ljubljana
Grega Trček - BC Barje
Jože Drganc - PEGAZ
Dušan Bojanovič - BK Vojnik
Filip Štucin
ODSOTNI:
BK Zmajček
BK Ljubljana
AK Prlek
AK Novo mesto
AK Ptuj
AK Murska Sobota (opravičeno)
BK Ptuj (opravičeno)
Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 9. seje
2. Organizacija DP 98
3. Razno
Pod 1.
Na zapisnik 9.seje balonarske komisije ni bilo pripomb in je sprejet, ponovno smo glasovali za
naslednje predloge sklepov s te seje:
1. Sklep: Zapisnik 8.seje se sprejme – 6 ZA
2. Skelp: Klubi se strinjajo, da se v letu 1998 izvede državno prvenstvo – 6 ZA
3. Sklep: Glede na neuspešnost razpisa se organizatorja letošnjega DP izbere na osnovi prispelih
prijav in dogovora na nivoju balonarske komisije – 5 ZA, 1 VZDRŽAN
Ostali sklepi so bili sprejeti, kot stojijo v zapisniku.
Pod 2.
Glede izbire organizatorja DP 98 je bilo podano mnenje AK Ljubljana (Šorn):
- Observerji oziroma predstavnik observerjev naj se sestane z bodočim organizatorjem glede zahtev
za bivanje observerjev na državnem prvenstvu.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja SKLEPA:
1. V roku 1 tedna Balonarski center Barje preveri možnost, da za štartnino 40.000 SIT organizira
državno prvenstvo. Po potrebi se organizira dodaten sestanek v ožji sestavi potencialnih

organizatorjev. V primeru, da Balonarski center Barje ne bo organiziral DP 98, organizacijo
prevzame AK Ljubljana. Glasovanje: 6 ZA.
Zadnja informacija je, da bo DP 98 na Ptuju od 9.-13. septembra 1998 v organizaciji Balonarskega
centra Barje.
2. AK Ljubljana prevzame organizacijo državnega prvenstva za leto 1999. Glasovanje: 6 ZA.
Pod 3.
· SKLEP: Ker se sej balonarske komisije čedalje pogosteje udeležuje manj kot pol predstavnikov
društev, bodo naslednje seje sklepčne, četudi bo navzočih manj kot polovica klubov.
· Nekaj informacij s 1. seje IO Letalske zveze Slovenije:
- poskušalo se bo urediti glede znižanja zavarovanja za plovila
- Štefan Žuna je potrjen za novega sekretarja LZS
- Članarina v LZS je po novem 20.000 SIT za vsako dejavnost
· Stroški za organizacijo varnostnega seminarja so že nakazani na LZS v višini 72.000 SIT neto
· Lastnik pogosto uporabljanega zemljišča za štart balonov “na letališču” ob cesti z Ižanke v
Mateno ne dovoljuje več vzletanja in pristajanja balonov na tem zemljišču (ustna informacija pri
obisku lastnika). Na naslednji seji je treba odločiti glede rumene cone na tem zemljišču. Tule samo
v vednost.
· Dobili smo vabilo za udeležbo na mednarodnem festivalu v SAGI na Japonskem, prijave do 31.
julija za tekmovalce in observerje. Podrobnosti v arhivu komisije.

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

