
Zapisnik 31. seje Balonarske komisije
Z dne 31.07.2004 ob 11.00 v Termah Ptuj.

 
 
Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Darko Kralj Balonarski klub Ogenj
Branko Ambrožič Balonarski klub Ptuj
Anja Hočevar Balonarsko društvo Feniks (pooblastilo), AK Ljubljana (pooblastilo)
Aleš Švagelj Balonarsko društvo Uranos
 
Ostali prisotni:  Radoš Švagelj Balonarsko društvo Uranos.
 
V.d. predsednika BK je predlagala naslednji dnevni red:
 

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje1.
Potrditev zapisnika 29. in 30. seje2.
Volitve za predsednika BK3.
Poročilo o delu BK v letu 20034.
Poročilo s SP 20045.
Tekmovanja v okviru LZS6.
Rok za izbor državne reprezentance7.
Razno8.

 
Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki petih klubov z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna.
Aleš Švagelj je ustno pooblastil Radoša Švaglja za glasovanje na seji v imenu BD Uranos in nato sejo
zapustil.
 
Točka 2
Na zapisnik 29. in 30. seje ni bilo pripomb. Zapisnika sta tako potrjena. 5 ZA
 
Točka 3
Svojo kandidaturo za predsednico BK je podala Anja Hočevar. Rezultati glasovanja so: 5 ZA.
 
Točka 4
Anja Hočevar je predstavila poročilo o delu BK v letu 2003, ki je bil sestavni del gradiva na sejo.
Poročilo je bilo sprejeto. 5 ZA
 
Točka 5
Anja Hočevar je poročala o poteku SP v Milduri.
Ena izmed pripomb, ki so jih imeli udeleženci prvenstva, se je nanašala na letenje z racer baloni, ki
omogočajo dosti hitrejše dviganje in spuščanje kot klasično grajeni baloni. Predlog tekmovalcev je bil, da
se omeji hitrost dviganja in spuščanja, kar bi lahko nadzirali z GPS  loggerji.
Po tekmovanju je Mathijs de Bruijn kot direktor naslednjega EP v Debrecenu, predstavil nove naloge, ki
so bile sprejete na zadnji seji CIA in so že v pravilniku, ki velja od aprila 2004. Te naloge so prvič izvajali
na predevropskem prvenstvu letos v Debrecenu. Kot udeleženec tega tekmovanja je Darko Kralj poročal
o poteku teh nalog.
Člani BK so izrazili skrb o razvoju tekmovalnega letenja, saj gre razvoj vedno bolj v smeri
instrumentalnega letenja, tako da postaja razkorak med ekipami, ki imajo premožnejše sponzorje in tako
boljšo tehnično podporo in ekipami, ki tega ne premorejo, vedno večji.
Branko Ambrožič je predlagal, da se napiše pismo, ki ga bo predal mednarodni balonarski komisiji, v
katerem bi poudarili našo željo, da bi bila, ob spreminjanju tekmovalnega pravilnika in ob vedno boljši
tehnologiji in sodobnejšimi oblikami balonov, ki so namenjeni predvsem udeležbam na tekmovanju, prva
skrb mednarodne balonarske komisije varnost.  5 ZA
 
Točka 6
Festivali v okviru letalske zveze, ki štejejo za izbor reprezentance, morajo pri prijavah na tekmovanje
preverjati FAI tekmovalne markice in zavarovalne police balonov, ki morajo biti zavarovani tudi za



tekmovanje. Organizator takega tekmovanja mora voditi dve točkovanji: za vse udeležence, ki imajo FAI
markico in skupaj za vse udeležence festivala. Za rangiranje reprezentantov šteje tako uvrstitev med
tekmovalci z FAI markico. 5 ZA
Branko Ambrožič je izrazil svoje mnenje, da pravilo, da morata biti na takem festivalu izvedeni najmanj
dve nalogi in najmanj dva poleta, utesnjuje organizatorje takih festivalov.
 
Točka 7
Darko Kralj je prosil, da se rok za izbiro reprezentance, ki je določen s pravilnikom o izboru
reprezentance, podaljša, saj bo festival, ki ga organizira in bo štel za izbor reprezentance organiziran po
15. decembru. Iz navedenega razloga se rok za izbor reprezentance podaljša do 15.01. v naslednjem
letu. 5 ZA
 
Točka 8
 
Varnostni seminar bo organiziran 09.10.2004. Nosilec seminarja je BK. Udeležba bo za člane BK
brezplačna. Za ostale udeležence bomo pobirali simbolično vstopnino. Vse ostale podrobnosti
naknadno.
 
Na skupščini LZS nas je zmotilo:

-         Štetje glasov: glasove bi moral šteti nekdo, ki ni član vodstva LZS.
-         Predsednik LZS po našem mnenju ne more predsedovati skupščini. Vodstvo skupščine bi morala

izvoliti sama skupščina na začetku seje.
-         V statutu LZS je jasno navedeno, da mora biti gradivo za spremembo statuta predloženo pisno in

priloženo gradivu za sejo.
-         Člani IO LZS so predsedniki vseh podkomisij. Ali skupščina, ki se odloči drugače s tem krši svoj

lasten statut?
-         Na skupščini imajo glasove tudi predsedniki vseh strokovnih komisij, med drugim tudi

predsednika varnostne in športne komisije. Ker sta komisiji očitno neaktivni, se nam poraja
vprašanj o smislu obstoja teh podkomisij in pravici do glasovanja na skupščini.

Iz navedenega sledi, da skupščina LZS nujno potrebuje svoj poslovnik. Opozarjamo tudi, da mora LZS
spoštovati vse svoje notranje akte. Če si ti akti v določenih točkah nasprotujejo, mora IO LZS ta neskladja
nemudoma odpraviti.
 
IO LZS je sprejel nov disciplinski pravilnik, ki ni skladen s statutom LZS. Po našem mnenju lahko ta
disciplinski pravilnik velja le v točkah, ki so skladne s statutom LZS.
 
Radoš Švagelj je opozoril, da mu je g. Štefan Žuna na skupščini LZS dal zagotovilo, da je zapisnik o
delu varnostne komisije objavljen na spletni strani LZS. Ker se prej o tem ni prepričal, je zagotovilu
verjel. Ko pa je naknadno na spletni strani LZS želel ta poročila prebrati, jih ni našel.
Kljub zagotovilom g. Žune, da mu bodo ta poročila posredovali, jih do sedaj še ni dobil.
 
 
Na 29. seji je bil sprejet razpis za DP 2005. Rok za prijave je 30.11.2004. V prijavi mora kandidat navesti:

-         kraj,
-         predviden termin,
-         predvidena prijavnina,
-         direktorja tekme,
-         vodjo opazovalcev.

 
Vloge za priznanja LZS so bile že predane sekretarju LZS, ki nam je zagotovil, da bodo obravnavane na
naslednji seji IO LZS.

 
Razpisano je bilo izobraževanje za sodnike pri rekordih, ki bi potekalo v času festivala na Ptuju. Ker ni
bilo nobene prijave, se bo to izobraževanje izvedlo, ko se bo nabralo dovolj kandidatov.

 
Sejo smo zaključili ob 12.30.
 
  
 
Zapisala
Anja Hočevar  

Predsednica BK
Anja Hočevar



 
Ptuj 31. 07. 2004                                                                                               
 


