Datum: 10.08.2000

Z A P I S N I K
16. seje balonarske komisije, ki je bila dne 30.05.2000 ob 17.uri na LZS (Tržaška 2) v Ljubljani.
Glede na navzočnost predstavnikov in pooblastila je bilo navzočih 12 od 13 klubov, zato je bila
seja sklepčna.
NAVZOČI:
Branko Ambrožič -BK Ptuj
Ivan Cimerman (pooblastilo) -SKB balloon team
Rado Petrovič -Bal. društvo Feniks
Aleš Švagelj -Bal. klub Balon Ljubljana
Grega Trček -Balonarski center Barje
Jože Drganc -Društvo PEGAZ
Dušan Bojanovič -BK Vojnik
Jože Drganc (pooblastilo) -AK Novo mesto
Slavko Šorn -Aeroklub Ljubljana
Vojko Zupan -BK Litija
Tadej Weber -BK Ogenj (pozneje bo poslano stalno pooblastilo zaradi daljše
odsotnosti Toma Webra)
Branko Ambrožič -AK Murska Sobota (pooblastilo za glasovanje)
Jana Učak
Štefan Žuna
Igor Žvokelj
ODSOTNI:
Fly klub Velenje
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 15. seje
2. Volitev predsednika balonarske komisije in namestnika delegata FAI
3. Določitev seznama in rangiranja observerjev (sodnikov)
4. Razno
Uvodoma je Štefan Žuna povedal, da je na FAI predstavil kandidaturo za WAG 2005 v Sloveniji in
dobil zagotovilo, da bo naša kandidatura sprejeta. Potrdil je tudi, da sta bilasprejeta dva nova
balonarska kluba: Balonarsko društvo Feniks in Balonarski klub Balon Ljubljana.

Pod 1.
Ivan Cimerman je podal pripombo na zapisnik 15. seje: Rado Petrovič ni imel pisnega pooblastila
za zastopanje AKL.
Filip Štucin je pojasnil, da je smatral, da je ustno pooblastilo Avija Šorna ustrezno, ker je bil tudi

sam navzoč na seji, vendar Ivan Cimerman s pojasnilom ni bil zadovoljen.
Zapisnik je bil sprejet: 10 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN
Pod 2.
Avi Šorn je spraševal kandidata za predsednika balonarske komisije, kako bosta poiskala možnosti
za sofinanciranje tekmovalcev državne reprezentance.
Ivan Cimerman: kako lahko sploh postavi takšno vprašanje, saj v dokumentih balonarske komisije
reprezentanca ni definirana. Vprašal je, kako je lahko Igor Žvokelj kandidat za predsednika
komisije, ko pa še ni 5 let član LZS, sam pa ta pogoj izpolnjuje. Tekmovalcem na SP 1999 je očital
in spraševal, kako to, da niso bili na otvoritvi in da ni bilo slovenske zastave.
Avi Šorn je odgovoril, da Cimerman ni razumel vprašanja, vprašanje se je nanašalo le na
zagotavljanje sredstev za državno reprezentanco.
Ivan Cimerman je menil, da Jože Drganc ni za reprezentanco, saj je na zadnjem DP dobil 1000
negativnih točk za nešportno obnašanje.
Igor Žvokelj glede reprezentance pove, da bo treba za LUXEMBURG 2000 (evropsko prvenstvo)
zagotoviti 9600 DEM za bivanje 3 ekip po 4 člane. Piše prošnje podjetjem za prispevke od
500-1000 DEM, pri Muri zagotovil oblačila z izvezenim znakom LZS. Stike ima tudi s predstavniki
slovenskega društva v Luxemburgu, ki zlasti pomagajo pri iskanju prenočišč. Za evropsko
prvenstvo bo organizirana najmanj 1 tiskovna konferenca, tudi na TV (priprave na Madžarsko).
Enako načrtuje tudi v prihodnjih letih.
Filip Štucin je pojasnil, da je državna reprezentanca definirana v pravilniku o rangiranju pilotov. Ni
pa točkovanje edina možnost za izbiro reprezentance, lahko jo določi selektor, le sistem je
potrebno določiti in sprejeti v okviru komisije.
GLASOVANJE:
Cimerman 4 glasove (SKB, BK Ptuj, AK Murska Sobota, BK Ogenj)
Žvokelj 7 glasov (Bal. društvo Feniks, Bal. klub Balon Ljubljana, Društvo PEGAZ, BK Vojnik,
AK Novo mesto, Aeroklub Ljubljana, BK Litija)
1 VZDRŽAN (Balonarski center Barje)
Z večino glasov je bil za novega predsednika Balonarske komisije izvoljen Igor Žvokelj. Za
zastopanje komisije v okviru LZS Filip Štucin pošlje pooblastilo, saj nove predsednike potrjuje
skupščina LZS.
Prvotno je bilo mišljeno, da bo namestnik delegata FAI predsednik balonarske komisije. Predlog je
bil, naj bo to raje drug človek. Žvokelj se je kandidaturi odpovedal, predlagana sta bila Cimerman
in Trček.
Z 9 glasovi ZA je bil izvoljen Ivan Cimerman, Trček je dobil 2, 1 glas VZDRŽAN (Balonarski klub
Balon Ljubljana).
Štefan Žuna je opozoril, da moramo predlagati kandidate iz komisije za področja: varnosti, športa
in izobraževanja.
Podkomisija za varnost: Predlog Filipa Štucina za Radoša Švaglja kot predsednika in Aleša Švaglja
za namestnika je bil soglasno sprejet.
Športna podkomisija: Jože Drganc (predlog Branka Ambrožiča) je bil sprejet z 9 glasovi ZA, 2
PROTI in 1 VZDRŽAN.
Podkomisija za izobraževanje: Na predlog Jane Učak je bil soglasno sprejet Filip Štucin.
Pod 3.

Jana Učak je podala razlago glede statusov observerjev, ki so definirani v Pravilniku o observerjih.
O observerjih so nato razpravljali Aleš Švagelj, Jana Učak, Branko Ambrožič, Ivan Cimerman,
Jože Drganc in Filip Štucin.
Naslednji sklep je bil sprejet soglasno:
Jože Drganc se dogovori s predsednico observerske komisije za seznam kandidatov za sodnike pri
rekordnih dosežkih.
Jana Učak pripravi seznam aktivnih observerjev.
Pod 4.
-soglasno sprejeto, da se Igorju Simoniču podeli priznanje za dolgoletno delo delegata FAI.
-podana je bila informacija o finančni podpori LZS pri organizaciji letalskih tekmovanj-enkraten
vložek/pomoč LZS k dvigu kakovosti in medijske pozornosti športnih prireditev za leto 2000
(priloga).
-soglasno je bil sprejet Peter Karner (AK Celje, upravnik) za tretjega člana žirije na DP 2000 v
Celju. Žirija v sestavi Golob (predsednik), Miran Pritekelj in Peter Karner je bila soglasno sprejeta.
-Branko Ambrožič vabi na Ptuj v dneh od 28.-30. julija 2000 na tekmo za 4. balonarski pokal Ptuja
in 1. balonarski konec tedna. Tekma je 2-krat v soboto, poleti od petka popoldne do nedelje zjutraj.
Zagotovljen najmanj plin in zemljevidi.

Zapisal:
Filip Štucin

