
 

Balonarska komisija
Datum:  23.05.2000

Z  A  P  I  S  N  I  K
15. seje balonarske komisije, ki je bila dne 16.05.2000 ob 17.uri v Vojniku v sejni sobi občine
Vojnik, Keršova 2.

Od 11 članov so bili na začetku navzoči predstavniki 6 klubov, od 2. točke dalje pa 7 klubov torej
je bila seja sklepčna. Avi Šorn je prinesel pooblastilo AK Ptuj, za kar pa smo šele po seji ugotovili,
da ni veljavno, saj ta klub ni plačal članarine za balonarsko dejavnost. Zato je bilo treba v
zapisniku popraviti število glasov pri glasovanju. Popravek nikjer ni vplival na izid glasovanja.

NAVZOČI:
Rado Petrovič  - AK Ljubljana
Filip Štucin  - Balonarski center Barje (pooblastilo)
Dušan Bojanovič  - Balonarski klub Vojnik
Sandi Perdan  - SKB Balloon Team
Branko Ambrožič - BK Ptuj
Jože Drganc  - Društvo PEGAZ
Vojko Zupan  - BK Litija
Igor Žvokelj
Ivan Cimerman
Avi Šorn  - neveljavno pooblastilo AK Ptuj, ker klub ni plačal članarine

ODSOTNI:
AK Novo mesto
AK Murska Sobota
BK Ogenj
Fly klub Velenje
Jana Učak
Igor Simonič

Po dodani točki pod 3. je bil soglasno sprejet dnevni red:
 
1. Pregled zapisnika 14. seje
2. Volitev delegata in namestnika za FAI  ter predsednika balonarske komisije
3. DP 2000, razpis DP 2001
4. Razno
 
 

Pod 1.

V.d. predsednika bal. komisije F. Štucin uvodoma pove, da sta bili v aprilu v LZS sprejeti še dve
balonarski sekciji in sicer BK Litija in Fly klub Velenje. Sprejet je tudi okvirni poslovnik za delo
strokovnih komisij.
Na zapisnik 14. seje balonarske komisije z dne 22.2.2000 ni bilo pripomb in je soglasno sprejet.
 



Pod 2.

Drganc predlaga SKLEP:
da se danes le predlaga kandidate za predsednika balonarske komisije, glasovanje pa se izvede na
naslednji seji komisije.
Sprejet 4 ZA, 2 PROTI (Bal. center Barje, AK Ljubljana)

Drganc predlaga za predsednika komisije Igorja Žvoklja. Obrazloži, da mu zaupa in da meni,
da je sposoben za to funkcijo.

Ambrožič predlaga za predsednika Ivana Cimermana in obrazloži, da je sposoben za to funkcijo.

Štucin predlaga Branka Ambrožiča za delegata balonarske komisije pri FAI, obrazložitev je
dosedanje delo in udeležba v organizaciji in izvedbi mednarodnih prireditev. Soglasno je bil sprejet
SKLEP: Branko Ambrožič je izvoljen za delegata balonarske komisije pri FAI in je na tej funkciji
zamenjal Igorja Simoniča.

Ambrožič predlaga, da naj bi bil namestnik delegata FAI predsednik balonarske komisije. Sprejeli
smo
SKLEP: O namestniku delegata glasujemo na naslednji seji (5 ZA, 1 PROTI - SKB balloon team)

Na sejo pride delegat BK Litija Vojko Zupan.

Glede nadaljnjih funkcij se je razvila razprava o observerjih, ki bi jih bilo treba rangirati, na primer
v take, ki sodijo tekme, take ki lahko sodijo rekorde in take, ki lahko kandidirajo za vodenje tekem.

Drganc predlaga, da se ustanovi tehnično komisijo in komisijo za izobraževanje.
Soglasno je bilo sprejeto, da so najprej potrebni konkretni predlogi, šele nato bo komisija lahko
odločala.

Pod 3.

Oblikovali smo predlog za žirijo na DP 2000: Rok Golob predsednik, Miran Pritekelj (dipl.iur.) iz
Vojnika kot član, do naslednje seje pa Dušan Bojanovič predlaga še tretjega člana in sicer iz AK
Celje, odloči se na naslednji seji. Predlog za delegata LZS je Filip Štucin.

Soglasno smo sprejeli
SKLEP: Razpiše se kandidatura za organizacijo DP 2001. Pogoji so enaki kot za kandidaturo za
leto 2000. Rok za prijave je 31. oktober 2000.
 

Pod 4.

-Udeležba na mitingu v Cerkljah: Balonarska reprezentanca ima prioriteto, nastopi z baloni, s
katerimi bo tekmovala. Če bo sodelovanje omejeno, velja rangiranje pilotov. Glede te zadeve se je
potrebno pozanimati na LZS, pooblastilo za to ima Igor Žvokelj.
-naslednji sestanek balonarske komisije naj bi bil čimprej, določeni datum 31.5.2000 ni bil mogoč
zaradi zasedenosti sejne sobe, zato je bil izbran najbližji možni, to je 30.maj 2000.

-odprto je še sodelovanje na festivalih:

  Akwawit Poljska 13.-17. september 2000, rok v juniju
  Romunija (termin še ni določen, po zadnji informaciji je zaradi težav s sponzorji vse
  prestavljeno v leto 2001) veza Dan Kiriac na danchiriac@hotmail.com in



  Barcelona (Igualada) 28.6. – 2.7.2000, rok 31.maj 2000

-Branko Ambrožič apelira na morebitne kandidate za sodelovanje pri organizaciji in vodenju
tekmovalnih prireditev toplozračnih balonov, da pristopijo k sodelovanju

-soglasno smo sprejeli
SKLEP: državno prvenstvo za ženske bo v času festivala v Moravskih toplicah. Tekma zanje se bo
začela že 1 dan pred festivalom, tako da bodo skupno 3 tekmovalni dnevi.

-na naslednjo sejo izrecno povabimo tudi Jano Učak

-Igorju Simoniču se na primeren način zahvalimo za dolgoletno sodelovanje kot delegatu
balonarske komisije pri FAI. F. Štucin poišče v okviru LZS primeren predlog.
 
 
 

    zapisal:   Filip Štucin
      v.d. predsednika balonarske komisije
 
 


