Balonarska komisija
Datum: 10.12.1999

Z A P I S N I K
12. seje balonarske komisije dne, ki je bila dne 08.11.1999 ob 17.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 4 klubov. Opravičila sta se Balonarski klub Ptuj in
Aeroklub Murska Sobota. Navzoča je bila tudi vodja observerjev Jana Učak, Miloš Filimonović
(zaradi pripomb na zapisnik prejšnje seje), v začetku je prisostvoval seji tudi sekretar LZS Štefan
Žuna.
NAVZOČI:
Avi Šorn - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček - Balonarski center Barje
Jože drganc - društvo PEGAZ
Dušan Bojanovič - Balonarski klub Vojnik
Filip Štucin
Jana Učak (vodja observerjev)
Štefan Žuna (sekretar LZS)
Miloš Filimonović
ODSOTNI BREZ POJASNILA:
Aeroklub Ptuj
Aeroklub Novo mesto
Balonarski klub Ogenj
SKB Balon Team
Predlaganemu dnevnemu redu je bila dodana še ena točka, tako da je bil naslednji:
1. Pregled zapisnika 11. seje in ene korespondenčne seje
2. Razpis za DP 2000
3. Rangiranje za leto 2000, športnik leta
4. Organizacija seminarja iz varnosti
5. Pogoji za izkušenega pilota oziroma komercialnega pilota
6. Razno: - dodatni prispevek CIA pri FAI
- festivali
- kandidatura Slovenije za WAG 2005 (oglejte si www.lzs-zveza.si)
- uvrstitev na svetovnem prvenstvu Avstrija 1999

Pod 1.
Pregledali smo zapisnik 11. seje balonarske komisije z dne 13.05.1998.
Dopolni se tretja alinea 6. točke in sicer z natančnimi informacijami glede mednarodnega preleta z
balonom: treba je izpolniti načrt poleta (flight plan) in pridobiti soglasje Uprave za zračno plovbo
ter carine in policije v skladu z veljavno zakonodajo.
S to dopolnitvijo je bil zapisnik soglasno sprejet.

Na korespondenčni seji dne 17.8.1999 je bil z večino glasov sprejet naslednji sklep:
- žirijo za DP 1999 se določi v sestavi Golob, Žuna in Stanovnik
Pod 2.
Razpisujemo organizacijo državnega prvenstva leta 2000. Štartnina ne sme biti višja od 40.000 SIT,
razpis mora ustrezati pogojem športnega pravilnika LZS. Velja pravilnik DP, udeležba observerjev z
izpitom, pogoji kot za državni prvenstvi 1998 in 1999. Rok za prijave je 10.12.1999.
Pod 3.
Predlog rangiranja za leto 2000 je soglasno sprejet in je priloga tega zapisnika.
Pod 4.
Seminar naj bi bil predvidoma konec februarja 2000. Dobro bi bilo, da bi se ga učitelji obvezno
udeležili. Klubi in posamezniki naj pošljejo predloge za teme balonarski komisiji ali jih posredujejo
na naslednji seji.
Na seji smo nekaj predlogov že navedli:
- organizacija mednarodnih poletov, nočno letenje. Na Upravo za zračno plovbo bi predhodno
poslali dopis za uradno pojasnilo pravilnih postopkov v takih primerih.
- postopki v sili
- letalski predpisi
- odnosi z lastniki zemljišč
- nevarne meteorološke razmere za letenje
Pod 5.
Šorn priskrbi članek iz angleške revije z njihovimi pogoji za izkušenega pilota. Trček pridobi
nemške pogoje za komercilanega pilota. Pristopa sta različna, saj naj bi bilo za izkušenega pilota
potrebno opraviti predvsem določene vrste poletov (na primer po zadostni dolžini, trajanju višini in
absolutno število ur), za nemškega komercialnega pilota pa je pomembnejše redno opravljanje
določenega števila ur na določenem tipu balona (predvsem pri večjih balonih).
Pod 6.
- Šorn je predlagal, da se dodatni prispevek za FAI nakaže iz kotizacije za DP 1999. Sprejet je bil
tudi predlog, da se prispevek nakaže iz sredstev balonarske komisije od organizacije seminarja iz
varnosti. Zadnja rešitev bo verjetnejša, Štucin uredi to s sekretarjem LZS.
- dobili smo vabilo za festival v Rusiji, vabilo na 12. EP v Luxemburgu 3.-13. 8. 2000, Larochette.
Pripravlja se božični festival v Ljubljani (predvideno je še več nagrad kot pred letom dni). Ostali
domači festivali v kratkem naj bi bili še Moravske toplice in Bohinj.
- sekretar LZS je predstavil aktivnosti za kandidaturo slovenije za WAG 2005, material si je možno
ogledati na spletnih straneh www.lzs-zveza.si
- na letošnjem svetovnem prvenstvu v Avstriji je 20.mesto A. Šorna doslej najboljša uvrstitev
slovenskih balonarjev na velikih mednarodnih prvenstvih (SP in EP).
- Jana Učak je poslala komisiji pisno poročilo o deležbi slovenskih observerjev na SP v Avstriji. Od
prijavljenih 5 kandidatov se ga ni udeležila Metoda Ciglar, brez opravičila.
- za naslednjo sejo naj bi pripravili predlog za novega delegata in namestnika za CIA pri FAI.
Hkrati je to priložnost za volitve kandidatov za vse funkcije v balonarski komisiji, zato
pričakujemo predloge tudi na tem področju.
- zbrati je potrebno internet naslove klubov, ki imajo že predstavljeno svojo dejavnost na spletnih
straneh.

- klubi naj svoje e-mail naslove, če jih imajo, sporočijo F. Štucinu na filip.stucin@rzs-hm.si; za
hitrejše pošiljanje elektronsko oblikovanih informacij.

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

