Balonarska komisija
Datum: 28.4.1998

Z A P I S N I K
9. seje balonarske komisije dne 23.4.1998 ob 16.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 3 klubov.
NAVZOČI:
Avi Šorn, Aleš Švagelj,
Janez Cetin, M. Šercer - AK Ljubljana
Grega Trček - BC Barje
Ivan Cimerman - BK Ljubljana (pooblastilo)
Filip Štucin
ODSOTNI:
BK Zmajček
AK Prlek
AK Novo mesto
PEGAZ
AK Ptuj
AK Murska Sobota(opravičeno)
BK Ptuj
Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 8. seje
2. Razpisa DP 98 in DP 99
3. Poročilo o seminarju iz varnosti
4. Razno
Predsednik ugotovi, da seja ni sklepčna in da na njej lahko oblikujemo samo predloge sklepov, ki
bodo veljavni po prejetju pripomb klubov do naslednje seje komisije.
Pod 1.
Po daljši razpravi, katere osnova je bila vloga AK Ljubljana za organizacijo DP 98, se je oblikovala
le ena jasna pripomba in sicer, kdaj je ta vloga resnično prispela na LZS. V času uradnih ur smo
pozneje preverili datum. V arhivu LZS je kot datum prejetja zapisan 9.2.98, to je enako kot je žig
na sami vlogi.
Predlog SKLEPA:
Zapisnik je bil nato sprejet z 2 glasovoma ZA (BC Barje in BK Ljubljana) in 1 vzdržanim (AK
Ljubljana).
Pripomba BC Barje:
Nesprejemljivo je spreminjanje sklepov na naslednjih sejah. Praksa kaže nezaiteresiranost klubov
za navzočnost na sejah (večina se jih niti ne opravičuje), kar onemogoča oblikovanje in
sprejemanje sklepov. Če se predstavniki balonarskih sekcij ne udeležujejo sej, potem ne morejo
pričakovati, da bo organizirano državno prvenstvo, na katerem pa bi radi tekmovali.

Očitno je večji interes sponzorjev za organizacijo balonarskih tekmovanj kot pa samih
tekmovalcev.
Pod 2.
Predsednik ugotovi, da je na podaljšan razpis za DP 98 prišla le ena vloga in sicer AK Ljubljana.
Glede na sprejete pogoje razpis ni bil uspešen, saj bi morali priti vsaj dve vlogi.
Vloga AK Ljubljana tudi ni popolna in ne ustreza vsem razpisnim pogojem (višina štartnine).
Predsednik je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
· Ali se klubi strinjajo, da se v letu 1998 izvede državno prvenstvo?
Sprejeto s 3 glasovi ZA, 0
PROTI in 0 VZDRŽANIH
· Ali se klubi strinjajo, da se za leto 1998 izbere organizatorja DP na podlagi prispelih prijav in
dogovora na nivoju balonarske komisije, ne glede na neuspešnost razpisa? Ni sprejeto z 2
glasovi PROTI (BC Barje, BK Ljubljana), 1 ZA (AK Ljubljana) in 0 VZDRŽANIH
Predlog sklepa, da se rok za za razpis za DP 99 podaljša do 30. junija 1998, je bil sprejet soglasno.
Naslednja seja komisije naj bo v roku 14 dni.
Pod 3.
Seminar iz varnosti je bil izveden po predvidenem programu dne 1.3.1998 v prostorih Uprave
Republike Slovenije za zračno plovbo (URSZP) v času od 9.-12.ure. Od skupno 78 takrat
registriranih pilotov toplozračnih balonov v Sloveniji, se ga je udeležilo 38 pilotov (49%) in še 4
člani zemeljskih ekip oziroma observerji. Poimenski seznam udeležencev je v arhivu balonarske
komisije.
Sredstva v višini 72.000 SIT, ki jih bomo za organizacijo tega seminarja dobili od URSZP, se bodo
uporabila za enake namene, torej na področju varnosti (na primer za publikacije). Kakršen koli
strošek mora odobriti balonarska komisija.
Pod 4.
· Nova balonarska sekcija: na seji predsedstva LZS dne 15.1.1998 je bilo Balonarsko društvo
Vojnik soglasno sprejeto in potrjeno kot novi član LZS. Skupno je sedaj v Sloveniji 11 društev
oziroma klubov, ki se ukvarjajo z balonarstvom.
· za morebitne pripombe smo dobili Predlog zakona o letalstvu (Zlet). Izvod je v arhivu komisije
· prejeli smo zapisnik letne konference CIA balonarske komisije, ki je bila od 4. do 7. marca 1998 v
Benetkah. Izvod je v arhivu komisije
· LZS je od FAI prejela nov obrazec za najavo svetovnega rekorda na področju letalstva. Izvod je v
arhivu komisije.
· Vabila na festivale:
7. pokal AKWAWIT od 16. do 20.9.1998, Leszno, Poljska, prijave do 15.junija 1998
Evropski balonarski festival ’98, Igualada, Barcelona, Španija, od 1. do 5. julija 1998, prijave
do 1. maja 1998
dve balonarski prireditvi v Indiji (oktober-november 98 in februar-marec 99)
Dodatne informacije so na voljo v arhivu komisije.

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

