ZAPISNIK 78. rednega sestanka Balonarske komisije pri LZS,
ki je bil 6. decembra 2016 s pričetkom ob 09:30 v prostorih Lovenjakovega dvora v Polani.
Prisotni:
Predsednik B. komisije
BK Uranos
BK NE
BK Roto
BK Bakovci

Štefan Pavlinjek
Aleš Švagelj, Vito Rome, Anja Hočevar
Darko Kralj
Štefan Pavlinjek, Matjaž Pavlinjek
Silvo Vohar, Branko Ambrožič, Melita Marič

Ostali udeleženec sestanka: Igor Divjak.
Prisotni 4 klubi BK pri LZS, sestanek je sklepčen v celoti in začnemo z delom.
Točke dnevnega reda:
1. potrditev prejšnjih zapisnikov (76. in 77. sestanka)
2. potrditev državne reprezentance 2017
3. potrditev športnikov leta 2016
4. predstavitev organizacije DP v letenju s toplozračnimi baloni 2017
5. test znanja letalske frazeologije - poziv klubom in članom
6. radijske postaje v prihodnjem letu – informacija
7. razno
1. Potrditev prejšnjih zapisnikov (76. in 77. sestanka)
Soglasno potrdimo zapisnik 76. rednega sestanka Balonarske komisije pri LZS in 77.
korespondenčne seje.
Soglasna potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev državne reprezentance 2017
Državna reprezentanca 2017 v letenju s toplozračnimi baloni po točkovanju je sledeča: Vito
Rome z največjim številom točk, sledijo Aleš Švagelj, Radoš Švagelj, Dejan Buzeti, Vojko
Zupan, Igor Divjak, Branko Ambrožič, Darko Kralj, Štefan Bertalanič, Silvo Vohar in Avi
Slavko Šorn.
Po navadi sta dve mesti na Evropskem prvenstvu poleg Vita Rome, ki bo povabljen posebej.
Zraven njega lahko povabijo še kakega pilota posebej, odvisno kako potekajo prijave na
tekmovanje.
Soglasno potrdimo predlagano državno reprezentanco.
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3. Potrditev športnikov leta 2016
Na podlagi točkovanja je bil za športnika leta 2016 v letenju s toplozračnimi baloni razglašen
Vito Rome. Drugi je Aleš Švagelj, tretji Dejan Buzeti, sledijo Radoš Švagelj, Branko Ambrožič,
Igor Divjak in Štefan Bertalanič.
Soglasna potrditev športnikov leta 2016.
4. Predstavitev organizacije DP v letenju s toplozračnimi baloni 2017
Matjaž Pavlinjek predstavi organizacijo Odprtega državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi
baloni Murska Sobota 2017, ki bo potekalo od 21. 6. do 25. 6. 2017. Organizator je Roto
balonarski klub. Zadeva bo izpeljana po istem konceptu kot letos. Družabni del bo potekal pri
Lovenjakovem dvoru v Polani, tekmovalni del pa na Letališču Rakičan. Prijavnina bo 150,00
evrov za tujce, Slovenski balonarji imajo popust in plačajo 100 evrov. Za plin se bo pobiralo 100
evrov kavcije in potem se na koncu obračuna. S strani balonarske komisije bomo pridobili 1000
evrov. To bo dala zveza in se bo razdelilo za plin med slovenske pilote.
Predlog, da se naredi FAI tekma, da bi s tega stališča pridobili več tekmovalcev. Ideja je, da se
povabi osebo (Thomas Herndl) iz Pucha, ki ima licenco, da to ne bo stalo veliko. Anja je
omenila, da je običaj, da se plača samo prenočišče, hrana – posebej mu ni potrebno plačevati.
FAI tekma bi potekala paralelno z državnim prvenstvom.
Sklep:
V ekipi za pripravo FAI tekme so:
- Anja Hočevar,
- Goran Grgić,
- Vito Rome.
Vsi soglasno potrdili.
5. Test znanja letalske frazeologije - poziv klubom in članom
Vito poziva vse pilote, da je možnost upravljanja testa preko spleta samo še do konec tega leta.
Po novem letu bo možnost pisanja pol samo v Ljubljani. Izpostavili so težavo, slabe
obveščenosti o opravljanju izpita.
Sklep: Piloti naj rešijo test do konec tega leta.
6. Radijske postaje v prihodnjem letu – informacija
Za vse, ki imajo letalske radijske postaje, velja, da bo potrebno z 01. 01. 2018 imeti radijske
postaje z 8,33 kHz frekvenčnim razmikom. Na to nas bo najverjetneje itak obvestila AKOS.
Mogoče je dobro počakati, kaj se bo izcimilo v prihodnjem letu, saj se vedno znova obetajo
spremembe.
Slep: Zaenkrat se ne bi nič kupovalo, malo se bo počakalo z nakupom postaj.
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7. Razno
ŠOLANJE – Za šolo se še čaka, ker se čaka na lažjo dokumentacijo. Anja omenila, da ni
veljavnih izpitnih vprašanj; potreben je pregled kataloga. Aleš je dejal, da bo plovnost, servis
ostal, je pa vprašanje, če bo še aprila drugo leto. Avstrijci bodo prešli na FCL pravila komaj
2018.
Sklep: Branko bo malce pogledal in preveril.
SVETOVNO PRVENSTVO – potrebno je iti v akcijo in poskusit. Matjaž je dejal, da je potrebno
videti finančni načrt (prihodke, odhodke) in potem narediti sestanek. Do februarja mora biti že
jasna slika, predlog, kako bi to potekalo, ker je potrebno iti na predstavitev v Hong Kong, kjer bo
to predstavljeno (prezentacija). Sledi govor kako predstaviti, ker trenutno nimamo zbranega
gradiva o našem dosedanjem delu. Ideja je, da se naredi bilten ob zaključku leta, da imamo nekaj
v rokah, kar lahko potem pokažemo na predstavitvi. Predlog, da se zberejo slike in zraven
napišejo komentarji vse od leta 1994 (Evropskega prvenstva) dalje. Da imamo na koncu neki
dokument, bilten, kar bi bila osnova za promocijo plus finančni načrt. Svetovno prvenstvo mora
iti preko firme in ne kluba, da se potem lahko zbirajo sredstva. Vzorec biltena imamo od
Avstrijcev, ki ima ene 30 strani. Bilten mora vsebovati: predstavitev pilotov, predstavitev
klubov, kdaj smo se udeležili festivalov, slike iz festivalov. Bilten mora biti narejen vsaj za letos!
Sklep:
Bilten - Anja bo odprla mail. Vsak klub naredi predstavitev svojega kluba in njegovih pilotov.
Glavni urednik biltena bo Branko Ambrožič.
Finančni načrt – grobi plan, kaj vse je povezano za organizacijo svetovnega prvenstva.
Ekipo za pripravo finančnega načrta sestavljajo:
- Matjaž Pavlinjek,
- Anja Hočevar,
- Branko Ambrožič,
- Goran Grgić,
- Vito Rome.
Tim se bo sestajal in poročal. Plan je imeti od 80 do 100 tekmovalcev. Prvi sestanek tima bo v
soboto, 7. 1. 2017. FAI tekma junija 2017 bi bila testna tekma.
Sejo smo zaključili v prijateljskem vzdušju.

Polana, 6. 12. 2016
Zapisnik:

Predsednik BK-LZS:

Melita Marič

Štefan Pavlinjek
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