Datum: 08.03.2000

Z A P I S N I K
14. seje balonarske komisije dne, ki je bila dne 22.02.2000 ob 17.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 7 klubov. Opravičil se je AK Murska Sobota in Jana
Učak.
NAVZOČI:
Avi Šorn - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček - Balonarski center Barje
Dušan Bojanovič - Balonarski klub Vojnik
Ivan Cimerman - SKB Balon Team (pooblastilo)
Branko Ambrožič - BK Ptuj
Jože Drganc - Društvo PEGAZ
Tadej Weber - BK Ogenj (pooblastilo)
Filip Štucin
Igor Simonič
ODSOTNI:
AK Ptuj
AK Novo mesto
AK Murska Sobota
Jana Učak
Sprejet je bil predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 13. seje
2. Organizacija seminarja iz varnosti
3. Delegat FAI in druge funkcije v balonarski komisiji
4. Razno

Pod 1.
Na zapisnik 13. seje balonarske komisije z dne 20.12.1999 je bila edina pripomba I. Cimermana,
zakaj je v zapisniku sklep, da se S.Perdanu dovoljuje sodelovanje na DP kljub temu, da še nima 1
leto pilotskega dovoljenja. Predsednik pojasni, da če je to videl v zapisniku, potem gre le za
tipkarsko napako, saj tega na zadnji seji nismo obravnavali. Zapisnik je bil sprejet 6 ZA in 1
PROTI.
Pod 2.
Predsednik ni dal vloge na Upravo za zračno plovbo, ker razen od B. Ambrožiča ni prejel pisnega
gradiva za seminar, kot je bilo dogovorjeno. Zato je bil soglasno sprejet sklep, da se datum
seminarja prestavi na 26. marec 2000 ob 9.uri na Kotnikovi 19a v Ljubljani, vsi predavatelji pa
morajo pisno gradivo pripraviti do 15. marca 2000.
Glede vsebine seminarja je A. Šorn predlagal dodatno temo: Tanki za gorivo. Material bo pripravil

sam.
Pod 3.
Na seji je bil navzoč tudi I. Simonič, delegat balonarske komisije pri FAI. Povedal je, da se bo
bližnjega sestanka CIA v Solunu v Grčiji udeležil le v primeru, da dobi od balonarske komisije
povrnjen denar za potne stroške potovanja in bivanja v Parizu v času sestanka CIA pred nekaj leti.
Denar za take stroške je bil nakazan s strain LZS Aeroklubu Ptuj, ki je ponudil svoj žiro račun za
hranjenje sredstev balonarske komisije. Kljub poslanemu računu z dokazili aeroklub Ptuj ni
izplačal stroškov. Predsednik pojasni, da lahko pri AK Ptuj pisno urgira le v primeru, da mu
Simonič dostavi kopijo računa in poslanih dokazil. Rok za dostavo omenjene dokumentacije je 2
dva dni. V primeru, da se bo Simonič udeležil seje CIA v Solunu, mu pripravi predsednik potreben
material za ureditev sodelovanja slovenskih pilotov na EP v Luxembourgu 2000, saj smo zamudili
s prijavo in smo na čakalni listi. Pripravi mu tudi letno poročilo balonarske komisije.
Glede uvrščanja slovenskih strokovnjakov na listo strokovnjakov FAI za funkcije v organizaciji
mednarodnih tekem smo soglasno sprejeli sklep:
da balonarska komisija načelno podpira kandidaturo slovenskih strokovnjakov na to listo, v
primeru da izpolnjujejo zahtevane pogoje.
I. Cimerman je predlagal B. Ambrožiča za novega delegata pri CIA. B. Ambrožič je odgovoril, da
bo z odločitvijo počakal, dokler se ne konča zasedanje v Solunu in predlagal sklep, da se na
naslednji seji po sestanku CIA ponovno razpravlja o delegatu in namestniku za CIA. Sklep je bil
soglasno sprejet.
Predsednik balonarske komisije F.Štucin odstopa s te funkcije in predlaga, da se začne
kandidacijski postopek za izvolitev novega. Komisija soglasno sprejme sklep, da se začne postopek
za izvolitev novega predsednika balonarske komisije, in da je do izvolitve novega predsednika Filip
Štucin imenovan za v.d. predsednika balonarske komisije.
Člani komisije so soglasno sprejeli naslednje pogoje za novega predsednika:
- 5 let aktiven v eni od balonarskih sekcij ali klubu
- zaželjeno je, da je pilot balona, ni pa pogoj
J. Drganc želi, da se njegovo mnenje vključi v zapisnik, saj meni, da bodoči predsednik mora biti
hkrati tudi pilot in naj ne bo niti iz Aerokluba Ljubljana niti iz Balonarskega centra Barje.
Ostali funkcionarji v balonarski komisiji: v komisiji za varnost LZS sodelujeta Aleš in Radoš
Švagelj, G. Trček je namestnik člana balonarske komisije v športni komisiji LZS, član pa je po
pravilu predsednik. Predsednik komisije je hkrati tudi član IO LZS.
Pod 4.
- na naslednji seji bo vključena točka za razpis DP 2001
- dobili smo vabilo za 7. SP toplozračne ladje v Avtsriji
- dobili smo vabilo za Tisza Cup za 1 ekipo. Udeleženec se izbere po rangiranju.
- Dobili smo vabilo za AKWAWIT tekmo na Poljskem, kjer bo tudi LADY’S CUP. Za 2
udeleženca velja pravilo o rangiranju, vabilo s podatki je v prilogi, zainteresirani naj sporočijo svoje
želje predsedniku komisije
- v prilogi zapisnika je tudi prevod pogojev za pilota, ki opravlja prevoz potnikov s toplozračnimi
baloni, iz nemške zakonodaje, ki ga je pripravil G. Trček in ki naj bi bil ena od podlog za
definiranje pogojev za podobne namene pri nas (izkušeni pilot).

- naslednja seja balonarske komisije bo v Vojniku.

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

