Balonarska komisija
Datum: 12.2.1998

Z A P I S N I K
8. seje balonarske komisije dne 4.2.1998 ob 16.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 7 klubov.
NAVZOČI:
Avi Šorn s člani - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček - Balonarski center Barje
Ivan Cimerman - Balonarski klub Ljubljana (pooblastilo)
Jože Drganc - Letalsko in nautično društvo PEGAZ
Janko Levanič - Balonarski klub Ptuj
Matjaž Plošinjak - Aeroklub Ptuj
Štefan Bertalanič - Aeroklub Murska Sobota
Jana Učak - vodja observerjev
Igor Simonič - delegat FAI
Filip Štucin
ODSOTNI:
Balonarski klub Zmajček
Aeroklub Prlek (opravičeno)
Aeroklub Novo mesto
Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. DP 98
3. Vabilo na seminar iz varnosti
4. Odgovor na vlogo za dovolitev nižjega letenja nad naselji
5. Razno
Pod 1.
Pregledali smo zapisnik 7. seje balonarske komisije z dne 19.12.1997. Pripombe:
AK Ljubljana: Sklep pod točko 2. ni napisan tak, kot je bil sprejet na seji.
BC Barje: Sklep pod točko 2. je napisan tak, kot je bil sprejet na seji.
AK Ljubljana: V drugi točki je potrebno izrecno dodati, da je bil Trček zadolžen, da pripravi
dogovor z Madžari. Pod točko 3 je potrebno popraviti, da je za Milduro prijavljen le en rangiran
pilot in ne dva in izrecno navesti, da izbrani piloti ne predstavljajo državne reprezentance.
Zapisnik je bil nato sprejet s 3 glasovi ZA, 2 PROTI in 2 VZDRŽANA.
Pod 2.
Glede DP 98 je Grega Trček podal informacijo glede dopolnitve svoje vloge. Sodelovanje z

Madžari za sedaj ni smiselno, ker še ne vedo za datum, lanska kotizacija pa je bila 800 DEM.
Glede svoje vloge je navedel, da obstaja možnost, da se določeni stroški plačujejo posebej (plin),
sicer pa ostaja pri predlagani štartnini.
Avi Šorn je vprašal, kje je njegova vloga za organizacijo DP 98, ki jo je v roku oddal na LZS.
Predsednik balonarske komisije vloge do začetka seje ni dobil med poslanimi materiali s strani
LZS.
Vloga BC Barje ni bila sprejeta s 3 glasovi PROTI, 2 ZA in 2 VZRŽANA.
Pripomba BC Barje: Čudno je, da balonarska komisija ni sprejela ponudbe za organizacijo DP 98,
čeprav je ustrezala postavljenim razpisnim pogojem in pravilniku LZS o organizaciji tekmovanj.
AK Ljubljana: Obžalujejo nastalo situacijo, vendar je bila problem edinole previsoka štartnina.
BK Ljubljana: Na seji smo ugotovili stroške DP, ki ustrezajo postavljeni višini štartnine. Vsaka
druga ponudba bo nelojalna in nepoštena.
Predlagani sklep za novi razpisni rok je bil sprejet s 3 glasovi ZA, 2 PROTI in 2 VZDRŽANA.
Sprejeti so bili naslednji razpisni pogoji:
SPLOŠNI:
· da je v skladu s Pravilnikom o organizaciji tekmovanj LZS
· da sta potrebni vsaj 2 prijavi za uspešen razpis, sicer ga je potrebno ponoviti
· datum tekmovanja se ne sme pokrivati z mednarodnimi balonarskimi tekmovanji I. kategorije
POSEBNI:
· da traja nepretrgoma 4 dni (predlog BC Barje)
· da je obvezno z observerji, ki jim mora organizator zagotoviti hrano in prenočošče
· da višina štartnine pokriva stroške za plin, zemljevide, organizacijsko ekipo in organizacijo
tekmovanja
· da je najvišja možna štartnina za pilote 22.000 SIT
· da je rok za prijave 16.marec 1998

Pod 3.
Rok za izvedbo seminarja iz varnosti se prestavi na 1. marec 1998. URSZP se pošlje novo vlogo, v
kateri se zaprosi za pokrivanje stroškov za predavatelje na seminarju v višini 72.000 SIT, račun bo
izdala LZS. Pilote naj na seminar povabi URSZP.

Pod 4.
Na vlogo za minimalno višino 150 m nad naseljeni kraji nismo dobili pozitivnega odgovora. Razlog
je sprejetje novega zakona. Možno pa je dobiti dovoljenje v posameznih primerih na podlagi pisne
vloge. Kopija odgovora je priloga zapisnika.
Avi Šorn v 14 dneh pripravi seznam pripomb za upoštevanje v novem zakonu o zračni plovbi, ki
jih bomo obravnavali na naslednji seji in potem poslali predlagatelju.

Pod 5.

· dobili smo vabilo za udeležbo na Evropskem pokalu v Franciji, Mainfonds-Aubeville od 30.julija
do 2.avgusta. Vabilo v prilogi. Hkrati je tudi žensko svetovno prvenstvo.
· dobili smo vabila tudi za naslednje prireditve:
-Gatineau, Kanada, svetovno prvenstvo toplozračnih zračnih ladij
-Pariz, Francija, 42 pokal Gordon Bennett (plinski baloni)
-Bad Waltersdorf, Avstrija, odprto državno prvenstvo Avstrije (1 pilot za začetek), pravico do
udeležbe imajo rangirani piloti.
· dobili smo vabilo za udeležbo na sestanek FAI balonarske komisije v Benetkah; na LZS damo
vlogo za pokritje stroškov našega delegata v višini 35.000 SIT, kar je v skladu s postavko v
proračunu LZS za leto 1998.
· neformalno smo izvedeli, da je ustanovljen Balonarski klub Vojnik. Dali so že vlogo za sprejetje v
LZS.
· vabilo za udeležbo naših observerjev na EP na Švedskem je dobila Jana Učak in ga bo
posredovala vsem observerjem
· za EP na Švedskem smo dobili odobreno še mesto za 4. pilota; glede na rangiranje je to Rado
Petrovič, ki je udeležbo potrdil.

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

