
 
 

Zapisnik
17. seje balonarske komisije
z dne 25.9.2000 ob 17.00 uri v prostorih Mestne hranilnice ljubljanske na Čopovi 3, v Ljubljani
 

Prisotni:
Dušan Bojanovič, BALONARSKI KLUB VOJNIK
Branko Ambrožič, delegat FAI, BALONARSKI KLUB PTUJ
Ivan Cimerman, DRUŠTVO SKB BALLOON TEAM (pooblastilo do preklica)
Igor Žvokelj, AK LJUBLJANA (pooblastilo)
Anja Hočevar, BALONARSKO DRUŠTVO FENIKS (pooblastilo)
 

Drugi prisotni: Štefan Žuna, sekretar LZS
 

Odsotnost opravičili:
Grega Trček, BALONARSKI CENTER BARJE
Filip Štucin, PREDSEDNIK PODKOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE
Jana Učak, PREDSEDNICA PODKOMISIJE ZA OBSERVERJE

Sejo je vodil Igor Žvokelj. Predlagal je naslednji
dnevni red
1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
2. Potrditev zapisnika 16. seje
3. Novosti na LZS (poročevalec: Š. Žuna)
4. Poročilo iz EP v Luxemburgu (poročevalec: I. Žvokelj)
5. Poročilo z državnega prvenstva v Vojniku (poročevalec: D. Bojanovič)
6. Poročilo o delu observerske  podkomisije (poročevalec: J. Učak)
7. Rangiranje pilotov za tekmovanja
8. Komisija za rekorde
9. Razpis za državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni za leto 2001
10. Razpis za observerje
11. Teme za razpravo:
-  povezava različnih festivalov v Sloveniji za Pokal Slovenije pod okriljem LZS
– podpredsednik komisije: da ali ne
– šolanje članov spremljevalnih ekip
12. od tu in tam

Točka 1 in 2 : Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje ter potrditev zapisnika
16. seje:

Prisotni so se dogovorili, da se zapisnika 16. in 17. seje balonarske komisije potrdita pisno.
Če bo sedem ali več članov balonarske komisije zapisnik 17. seje potrdilo, se smatra, da je bila seja
sklepčna.
Rok za pisno potrditev je 10.10.2000.
Naslov kamor se pošlje odgovor je :  NLB d.d., Ljubljana, Podružnica MHL
                  g. Igor Žvokelj



                 Čopova 3
                  1520 Ljubljana
 

Točka 3: Novosti v LZS – Poročilo Štefana Žune

3.1. Medijska pokritost državnega prvenstva : Štefan Žuna prosi Dušana Bojanoviča za  
dokumentacijo.

3.2. Športnik leta : Vrstni red po točkovanju LZS objavljen na internetu : www.lzs-zveza.si  .
Upoštevani so bili uradno prijavljeni rezultati v letu 2000. Podelitev priznanj je 21.12.2000.
Predloge za posebne dosežke ( z utemeljitvijo) se pošlje na LZS. Izmed prispelih predlogov bo LZS
14.12.2000 izbrala en izjemen športni dogodek.

3.3. Poziv reprezentatom z evropskega prvenstva Luxemburg 2000 , da oddajo potrdila o plačani
štartnini predsedniku balonarske komisije do 10.10.2000, zaradi povračila štartnin, ki se nakažejo
na klube posameznih tekmovalcev.

3.4. Reprezentanca za leto 2001 naj se določi do 31.12. 2000 .
Program za delo reprezentance naj se odda na LZS, ki na podlagi tega programa kandidira za
sredstva na Ministrstvu za šolstvo in šport. Tu bi bilo smiselno vključiti tudi tehnična sredstva, ki
jih ministrstvo sofinancira.

Vprašanje Branka Ambrožiča, ali so sodniki upravičeni do dela tega denarja.
Štefan Žuna odgovarja, da se sodniki financirajo iz drugih virov, sredstva pa se bodo delila na
podlagi:
· spiska vseh sodnikov
· pravilnika o tem, kako sodnik postaneš

 Prav tako priporoča da sodniki sestavijo projekt ali program delovanja do leta 2005 (WAG), ki bi
vključeval cilje in ambicije pri sodelovanju v organizaciji WAG, število mednarodnih sodnikov in
sodnikov ki bi do takrat to želeli postati.

         Do 10.10. LZS sprejme plan za sodelovanje z MORS na področju letalskih dejavnosti, kjer
 lahko kandidiramo za pomoč, ki jo lahko koristimo v leto 2001. Plan naj bi vseboval dejavnosti,
kjer balonarji lahko pripomoremo pri projektih MORS. Dejavnosti balonarske komisije posreduje
LZS predsednik komisije.

 3.5. Projekt WAG:
 Glede na to, da smo določili Ptuj kot primerno lokacijo, kjer naj bi se odvijal balonarski del
zračnih iger, je treba določiti nekoga, ki bi prevzel odgovornost in bi sodeloval z LZS ob obisku
delegatov FAI, ki bodo ugotavljali primernost terenov, nastanitev, infrastrukure…
 Kriteriji LZS za izvedbo balonarskega dela WAG:
· zahtevana določena resnost
· tradicija
· možnost doseganja dobrega rezultata
· množičnost športa pri nas
· finančne zadeve

 Vodstvo WAG : organizacijski odbor, ki ga ustanovi vlada RS in ga sestavljajo : predsednik LZS,
sekretar LZS, član vlade in član MOK-a.
 Na posebno vprašanje Ivana Cimermana, kdo bo organiziral in dodeljeval dela posameznim
izvajalcem je Štefan Žuna povedal, da bodo dela izvedena preko javnih razpisov. Informacije o tem



bodo na voljo tudi preko interneta.
 Igor Žvokelj zahteva, da se o WAG razpravlja na seji, ki bo sklepčna in se bo obravnavala 
izključno ta tema.
 

 Točka 4 : Poročilo z EP – Igor Žvokelj (priloga)

 Igor Žvokelj je podal kratko ustno poročilo o dogajanju na Evropskem prvenstvu v Luxemburgu.
Pisno poročilo je priloga zapisnika. Poudaril je da se njegov mandat direktorja reprezentance
zaključen z danim poročilom, saj je bil izbran samo za vodenje reprezentance za nastop na
Evropskem prvenstvu v Luxemburgu v letu 2000.

 Izpostavil je tudi naslednje smernice oz. poglede, kako delati z reprezentanco v prihodnje:
· generalni sponzor reprezentance, ki bi prevzel financiranje dela aktivnosti reprezentance
· delo z mladimi piloti : ideja, da bi izkušeni piloti, ki bi se želili umakniti iz tekmovanj, trenirali
mlajše pilote
· dosežki reprezentance kot celote ne dosegajo ciljev, ki smo si jih zastavili pred odhodom v
Luxemburg in so odraz dela, ki je bil v to vložen. V bodoče bi temu  morali posvečati več
pozornosti, še posebej če želimo pridobiti generalnega sponzorja
· direktor reprezentance mora imeti vpliv na sestavo reprezentance – tretji pilot v reprezentanci bi
moral biti mladi pilot, ki bi nabiral izkušnje
· v bodoče bi bilo pri delu reprezentance smiselno definirati kaj kdo v ekipi počne, da po
nepotrebnem istih stvari ne bi počeli dvakrat, pri tem je izpostavil predvsem merilno ekipo
 

 Točka 5: Poročilo z DP v Vojniku – Dušan Bojanovič (priloga)

 Nekateri tekmovalci na državnem prvenstvu niso imeli športnih dovoljenj oz. jih niso podaljšali za
leto 2000, zato bodo rezultati posredovani športni komisiji, ki bo na svoji seji razpravljala in
odločala o teh tekmovalcih (dopis LZS z dne 29.8.2000).

 Sama regularnost prvenstva, kakor tudi točkovanje za izbor reprezentance, ni vprašljiva, vendar
pa meče slabo luč na celotno balonarsko komisijo.

 Igor Žvokelj je predlagal dve možni rešitvi za v bodoče:
· klubi kupijo ustrezno število znamkic, ki jih delijo naprej svojim članom
· vsi piloti z veljavnimi licencami so obvezani kupiti znamkico na začetku koledarskega leta.

 Točka 6: Poročilo o delu observerske podkomisije – Jana Učak (priloga)

 Igor Žvokelj predstavi idejo, da bi se v dnevnih časopisih dalo razpis za šolanje observerjev. V
poročilu Jane Učak pogreša smernice za razvoj in projekcijo do leta 2005. Prav tako izpostavi
problem sodniških izkaznic oz. knjižic in ažurnega spiska aktivnih observerjev. Ker je tematika
aktualna, predlaga, da se točka uvrsti na dnevni red tudi na eni od naslednjih sej.

 Točka 7: Rangiranje pilotov za tekmovanja – Se prestavi  na naslednjo sejo

 Točka 8: Komisija za rekorde – Se prestavi na naslednjo sejo

 Točka 9: Razpis za državno prvenstvo 2001

 Razpiše se državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni za leto 2001. Pogoji bodo objavljeni
v razpisu, ki bo poslan na naslove klubov, članov LZS.



 Točka 10: Razpis za observerje

 Ideja o razpisu izvira iz dejstva, da se na tekmovanjih kronično čuti pomankanje observerjev.
Mogoče bi s tem, da se objavi razpis v časopisih vzpodbudili ljudi, ki jih balonarstvo zanima in bi
bili pripravljeni sodelovati na tekmovanjih (po predhodnem šolanju).
 

 Točka 11: Teme za razpravo:

 Igor Žvokelj je začrtal smernice razprav na eni izmed prihodnjih sej:
· Ali je izobraževanje spremljevalne ekipe le odgovornost pilota ali pa je smiselno napisati priročnik
ali organizirati  tečaje za spremljevalne ekipe
· Igor Žvokelj postavi vprašanje o podpredsedniku, ki bi zagotavljal kontinuiteto dela in nasledstvo
· Pokal Slovenije: festivali pod okrilje LZS: Ideja o povezavi festivalov na katerih bi piloti zbirali
točke za pokal  in bi se upoštevale pri določanju reprezentance, kar bi zagotovilo, da je pilot, ki
tekmuje v reprezentanci, dovolj izkušen  in ima dovolj znanja.
      Primerno bi bilo pripraviti plan festivalov in ga vključiti v program aktivnosti balonarske
komisije.

Točka 12 : Od tu in tam:

Igor Žvokelj predlaga, da bi denar od medijske aktivnosti ostal na računu balonarske komisije pri
LZS in bi se porabil za delovanje balonarske komisije.
Premisliti velja tudi o določitvi sejnin, ki bi članom balonarske komisije pokrile stroške prevoza v
Ljubljano in bi se krile iz zgoraj omenjenega fonda.
 

Seja je bila končana ob 20.05 v prijateljskem duhu.
 

V Ljubljani, 25.9.2000
 

Zapisala:
Anja Hočevar
 
 

 Igor Žvokelj
 predsednik balonarske komisije
 


