
Zapisnik
23. seje balonarske komisije
z dne 10.07.2002 ob 17.00 uri v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani

Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
 
Radko Petrović BD Feniks
Goran Grgič BK Ogenj,
Jože Drganc BK Pegaz
Sandi Perdan SKB balloon team
Aleš Švagelj BD Balon
Marko Šercer AKL
 
Drugi prisotni: Igor Žvokelj AKL, Rudolf Teršak BK Ogenj, Jana Učak
Odsotnost opravičili: Branko Ambrožič
 
Sejo je vodil predsednik BK Igor Žvokelj. Predlagal je naslednji
 
Dnevni red:
 

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje1.
Potrditev zapisnika 22. seje2.
Poročilo s skupščine LZS3.
Novosti na LZS4.
Pregled neizvršenih sklepov prejšnjih sej5.
Predlogi kandidatov za funkcijo predsednika športne komisije pri BK6.
Razpis za državno prvenstvo v letu 20037.
Uporaba logotipa BK8.
Nove internetne9.
Razno10.

 
 
Točka 1. Ugotavljanje prisotnosti in sklapčnosti seje:
 
Na seji je so bili prisotni predstavniki šestih klubov. Seja je sklepčna.
 
Točka 2. Potrditev zapisnika 22. seje:
 
Na zapisnik 22 seje ni bilo pripomb. Zapisnik je potrjen.
 
Točka 3. Poročilo  s skupščine LZS:
 
Igor Žvokelj je podal kratko poročilo s Skupščine LZS. Glavni povdarki poročila so bili:
 

-         poročilo o delu in finančni načrt LZS za leto 2001 sta sprejeta
-         plan dela in finančni načrt LZS za leto 2002 sta sprejeta
-         sprejete so predlagane spremembe statuta LZS
-         namesto Mira Bitenca v nadzorni odbor izvoljen Mitja Klavora
-         namesto Bojana Žmavca v nadzorni odbor izvoljen Vinko Može
-         za podpredsednika LZS ponovno izvoljen Jože Čuden
-         za predsednika LZS ponovno izvoljen Zmago Jelinčič

 
Točka 4. Novosti na LZS
 
Ker se seje BK ni udelžil predstavnik LZS, točka ni bila obravnavana.
 
Točka 5. Pregled neizvršenih sklepov prejšnjih sej:



18. seja (23.11.2000)
 
·        izobraževanje zemeljskih ekip, zlasti na področju polnjenja jeklenk
·        imenovanje komisije za rekorde
·        rangiranje sodnikov
 
19. seja (26.3.2001)
 
·        LZS naj Branku Ambrožiču in Igorju Simoniču povrne vse potne stroške v zvezi z njuno udeležbo na

mednarodnih konferencah
·        ustanovitev pokala RS v letenju s toplozračnimi baloni – za izdelavo pravilnika sta bila zadolžena  Avi
      Šorn in Branko Ambrožič
·        knjižica letenja balona – pripravil Aleš Švagelj, vendar še vedno čaka na presojo Uprave RS za civilno

letalstvo
 
20. seja (24.9.2001)
 
·        določitev kriterijev za sodnike pri rekordih
·        organizacija izobraževanja za sodnike pri doseganju rekordov
·        nadaljevanje razgovorov o formiranju lige srednjeevropskih držav
 
21. seja (15.12.2001)
 
·        potrditev pravilnika o rekordih – Marko Šercer
·        potrditev tekmovalnega pravilnika – Marko Šercer
 
22. seja (25.4.2002)
 
·        promocija balonarskega športa v okviru nastopa državne reprezentance v Franciji 2002
·        pridobivanje sredstev za balonarsko komisijo iz fonda promocije Slovenije v tujini
 
 
1. Sklep: vse člane BK, ki so sprejeli posamezne zadolžitve, se ponovno opomni, da čimprej realizirajo
                           sprejete obveze oziroma predlagajo ustrezne rešitve
 
Točka 6. Predlogi kandidatov za funkcijo predsednika šprtne komisije pri BK:

Zaradi odstopa dosedanjega predsednika šprtne komisije je bil podan predlog, da klubi do naslednje seje
 predlagajo kandidate, ki morajo predstaviti vizijo dela oziroma se vsaj pozanimajo, kaj je bilo na tem
področju storjenega do sedaj.
 
2. Sklep: Do naslednje seje klubi sporočijo imena kandidatov za funkcijo predsednika športne

                 podkomisije pri BK.
 
Točka 7. Razpis državnega prvwenstva v letenju s toplozračnimi bakoni  za leto 2003:
 
Brez razprave se sprejme naslednji sklep:
 
3.      Sklep: razpiše se državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni za leto 2003 – prijave najkasneje
                 do 30.9.2002
4.      Sklep: popravi se tekmovalni pravilnik tako, da omogoča izvedbo državnega prvenstva tudi samo z
                  merilci (brez  observerjev)
 
Točka 8. Uporaba logotipa BK:
 
Predstavljen je bil logotip BK. Razprave ni bilo, sprejet je bil sklep:
 
5.      Sklep: pri uradni korespondenci je uporaba logotipa obvezna. Za uporabo logotipa se zahtevek pošlje
                  podpredsedniku oz. predsedniku BK
.



Točka 9. Nove internetne adrese:
 
Podana je bila informacija  o prenosu naše spletne strani na strežnik, ki ga uporablja LZS. Ker kljub
večkratnim poskusom prenos ni bil uspešen, je bil sprejet sklep:
 
6. Sklep: za izvršitev prenosa je s pomočjo Štefana Žune in Radoša Švaglja zadolžen predsednik BK 
 
Točka 10. Razno:

-         pripomba predstavnikov balonarskih klubov zaradi razpisa za “Alpe Adria Pokal “ – zahteva po
uradnem jeziku razpisa - ali slovenščina ali angleščina, nikakor pa ne nemščina

-         predstavljeno je bilo sporočilo Jean – Marc BADAN – a, promocijskega direktorja 15 –tega svetovnega
      prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni, ki bo v Franviji od 23. 8 do 1.9.2002
-         elektronski naslovi: vsak klub mora sam poskrbeti za ažurno obveščanje ostalih klubov in komisije

o spremenjenih elektronskih naslovih
-         odstopna izjava Aleša in Radoša Švaglja, namestnika in predsednika podkomisije za varnost. Sprejet je
      bil sklep:

 
6.      Sklep: počaka se na odgovor LZS – Roka Marina. Odločitev se sprejme na  naslednji seji
7.      Sklep: Od generalnega sekretarja LZS pričakujemo odgovor na vprašanje: na kakšen način in po katerih
                   kriterijih se delegira člane v komisijo za preiskovanje nesreč in kako ta komisija deluje
 

-         vprašanje predstavnika BD Feniks Radka Petrovića: kateri klubi so člani LZS v  letošnjem letu?
Sprejet je bil sklep:
 

8 . Sklep: Ugotovi naj se, kateri balonarski klubi oziroma društva so člani LZS, ki se jih zapiše v zapisnik.
 
Odgovor, ki ga zahteva 8. sklep zapisnika 23. seje. Člani LZS  so po podatkih spletne strani LZS:
 

-         AK Ljubljana
-         AK Murska sobota
-         Balonarski klub Ptuj
-         Balonarsko društvo Pegaz
-         Društvo SKB balloon team
-         Balonarski klub Ogenj
-         Balonarski klub Litija
-         Balonarsko društvo Feniks
-         Balonarski center Barje

 
 
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

Zapisal: Igor Žvokelj,
              predsednik balonarske komisije


