Zapisnik
18. seje balonarske komisije
z dne 23.11.2000 ob 17.00 uri v prostorih Mestne hranilnice ljubljanske na Čopovi 3, v Ljubljani
Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Vojko Zupan, BK LITIJA
Janko Levanič, BK PTUJ (pooblastilo)
Niko Hochstetter, AK MURSKA SOBOTA
Radko Petrovič, BD FENIKS
Boštjan Avbelj, BD BALON
Slavko Šorn, AK LJUBLJANA
Jure Belužič, BK VOJNIK (pooblastilo)
Ivan Cimerman, SKB BALLOON TEAM (pooblastilo)
Drugi prisotni:
Štefan Žuna, sekretar LZS
Branko Ambrožič, delegat FAI
Filip Štucin, podkomisija za izobraževanje
Radoš Švagelj, podkomisija za varnost
Aleš Švagelj, podkomisija za varnost
Jana Učak, vodja observerjev
Igor Žvokelj, predsednik balonarske komisije pri LZS
Anja Hočevar, tajnica
Miloš Filimonovič, BK BALON
Sandi Perdan, SKB BALLOON TEAM
Odsotnost opravičili: /
Sejo je vodil Igor Žvokelj. Predlagal je naslednji
dnevni red
1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
2. Pripombe na zapisnik 17. seje
3. Novosti na LZS (g. Štefan Žuna)
4. Poročilo o delu balonarske komisije v letu 2000
5. Program dela za leto 2001 (predlog)
6. WAG 2005
7. Reprezentanca 2001
8. Neizvršeni sklepi iz prejšnjih sej:
- komisija za rekorde
- razpis za oddajo prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika
- rangiranje pilotov
- rangiranje sodnikov
- predlogi za podpredsednika
- plan festivalov pod okriljem LZS
- seznam mladih pilotov
- ostalo
9. Od tu in tam

Točka 1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Prisotnih je 18 članov 8 klubov. Predsednik Igor Žvokelj ugotavlja, da je seja sklepčna.

Točka 2. Pripombe na zapisnik 17. seje
Na zapisnik 17. seje ni nobenih pripomb.

Točka 3. Novosti na LZS (g. Štefan Žuna)
Zadnje aktivnosti:
· Zbiranje programov reprezentanc in komisij
· Zaključen je program MORS v katerem so zastopani tudi balonarji, vendar s strani MORS še ni
potrjen
· Zbira se zaključne predloge za fundacijo za šport, program je potrebno oddati do 11.12. 2000.
G. Žuna je priporočil, da se v ta program vključi izdelava:
- priročnika o balonarstvu
- sodniški priročnik
- projekt priprave reprezentance (trening)
- ter nabava tehničnih sredstev (meteorologija, radijska postaja, GPS, kisikove maske za doseganje
rekordov…)
· LZS pripravlja pregled sodnikov po vseh športnih panogah. Na podlagi ažurnega spiska sodnikov
in pravilnika bodo sodniki dobili uradna dovoljena LZS. Uradne tekme bodo lahko sodili le sodniki
z uradnimi dovoljenji.

Točka 4. Poročilo o delu balonarske komisije v letu 2000
Igor Žvokelj je zaprosil Filipa Štucina za podatke o preteklem delovanju balonarske komisije. Prav
tako je naprosil navzoče naj dodajo aktivnosti, pri katerih so sodelovali člani balonarske komisije.
Tako se poročilu o delu dodajo :
· Domači festivali: Moravci, Bohinj, Sonjin festival ( Rače ), Vojnik , Ptuj , BTC City, Bogenšperk.
· Tuji festivali: Bassano, Košice, Bad Kleinkircheim, Celovec, Zagreb, Puch, Gradec, Kralow, Trier
· Tekmovanja : EP Luxemburg 2000, Tisza Kupa

Točka 5. Program dela za leto 2001 (predlog)
Igor Žvokelj je v svojem predlogu pripravil izhodišča za razpravo.
Jana Učak sprašuje po številu žensk, ki bi tekmovale na državnem prvenstvu in predlaga, da se
žensko državno prvenstvo izvede v sklopu odprtega tekmovanja ali festivala.
Prav tako sprašuje po številu mladincev in o smiselnosti organiziranja takega tekmovanja.
Igor Žvokelj ji odgovarja, da je mejo za mladinski razred še potrebno določiti.
Štefan Žuna opozarja, da je potrebno v tem kontekstu razmisliti o konkurenci in številu
potencialnih tekmovalcev oz. tekmovalk. Prav tako se sprašuje, če je v tem primeru potrebno
spremeniti pravilnik in opozarja, da je treba pomisliti tudi na veljavnost takšnega tekmovanja
(zadostno število prijavljenih).

Slavko Šorn podpira idejo o ženskem državnem prvenstvu. Poudarja, da je to edini način, da bi se
ženske pomerile na tekmovanju, ker drugače težko pridejo do balona in so v zemeljskih posadkah
tekmovalcev. Prav tako opozarja, da je to priložnost, da piloti nastopijo v vlogi observerja.
Predlaga tudi, da se za mladinca prevzame pravilnik jadralcev, kjer je kot mladinec definiran tisti,
ki je mlajši od 21 let ali prvič tekmuje.
Prav tako opozarja, da bi morala LZS razmisliti, da bi na festivale, ki so pod okriljem LZS, poslala
svojega opazovalca, ki bi poročal o škodi, ki jo tekmovalci in ekipe povzročajo. Take festivale, ki
ne bi skrbeli za dobre odnose z lastniki zemljišč, bi morala LZS zavrniti.
Žensko državno prvenstvo
Moravci so izven AK Murska Sobota, vendar izvedba državnega prvenstva ne bi smela biti
vprašljiva.
Aleš Švagelj prosi, če bi se termin festivala v Moravskih toplicah dal prestaviti, ker je določen
termin zaradi zasedenosti nekaterih pilotov manj primeren.
Rekordi
Jana Učak bi želela videt spisek rekordov.
Štefan Žuna poziva balonarsko komisijo da to področje uredi, glede na to, da so ostale komisije to
že uredile. Urediti je treba pravilnik za doseganje rekordov in temu dodati spisek rekordov.
Slavko Šorn opozarja, da je v tem trenutku edino smotrno najeti tujega sodnika.
Igor Žvokelj se sklicuje na 16. sejo, kjer je bilo določeno, da se določi sodnike, ki so pristojni za
rekorde. Za to je bil zadolžen Jože Drganc, ki tega dela ni opravil, zato se sprejme sklep:
· 1.Sklep (8 ZA): Jože Drganc, predsednik komisije za šport je zadolžen za pripravo pravilnika za
doseganje rekordov. Prav tako določi seznam sodnikov, pristojnih za rekorde.
Komisije
Igor Žvokelj predlaga, da bi se komisije v razširjeni sestavi sestajale štirikrat letno, v ožji sestavi
(predsednik, podpredsednik, pred. podkomisij) pa po potrebi. Nujne odločitve se sprejemajo na
korenspondenčnih sejah.
Branko Ambrožič predlaga, da bi se sestajali na večjih tekmovanjih in festivalih, kjer je ponavadi
prisotna večina članov.
Radoš Švagelj predlaga, da bi se obveščali še preko e-maila.
Izobraževanje
Branko Ambrožič poroča, da je bilo izobraževanje v preteklosti predvsem na lastno pobudo in
željo, da pa za to sedaj primanjkuje sredstev. Pričakuje podporo LZS.
Štefan Žuna odgovarja, da je v smislu WAG, LZS pripravljena nuditi finančno podporo tistemu, ki
bo organiziral in izvedel izobraževanje.
Predvsem opozarja, da mora biti v finančnem in organizacijskem planu za WAG razviden
primanjkljaj ljudi in predvsem profil manjkajočih ljudi. Na podlagi tega plana in izračunanih

stroškov izobraževanja se bo LZS odločila ali je sploh smotrno izobraževati lasten kader ali je
ceneje najeti tujega. Zato opozarja, da naj bomo pri pripravljanju tega plana razumni.
Igor Žvokelj opozarja, da bi bilo najemanje tujih strokovnjakov za balonarstvo dolgoročno
škodljivo, ker bo ob prenehanju lastnega izobraževanja primanjkljaj strokovnjakov po WAG še
večji.
Izobraževanje zemeljskih ekip
Slavko Šorn podpira izobraževanje zemeljskih ekip, predvsem na področju polnjenja jeklenk in
pretakanja plina. Predlaga, da bi udeleženci ˝safety˝ seminarja izobraževali zemeljske ekipe.
Igor Žvokelj poudarja, da bi morali biti piloti bolj pozorni na sestavo svojih zemeljskih ekip.
Pokal Slovenije
Igor Žvokelj izpostavi idejo, da bi točkovanje festivalov pod okriljem LZS prineslo bolj objektiven
rezultat za izbor reprezentance in zagotovil, da bi bila reprezentanca tako sestavljena iz pilotov, ki
so sposobni doseči dober rezultat.
Rado Petrovič pripomni, da naj bi to zagotavljal že obstoječi pravilnik o izboru reprezentance, ki
upošteva rezultate zadnjih dveh let. Štefana Žuno sprašuje o spremembi pravilnika za izbor
najboljšega športnika, ki so ga sprejeli v juniju. Po njegovem ta pravilnik lahko velja za izbor
najboljšega športnika v letu 2001.
Štefan Žuna odgovarja, da so na izvršnem svetu LZS sprejeli pravilnik, ki po njihovem mnenju
nobenemu izmed tekmovalcev ni škodil. Izvršni odbor je ta sklep sprejel v juniju in velja od dneva
sprejema dalje. Tako velja novi pravilnik LZS in ne stari pravilnik balonarske komisije.
Prav tako opozarja, da je to le pravilnik, ki nima povezave z izborom reprezentance in je le poteza
za povečevanje priljubljenosti športa.
Rado Petrovič zahteva naj se njegovo vprašanje zapiše v zapisnik.
Štefan Žuna pozdravi idejo o Pokalu Slovenije pod okriljem LZS, obenem pa opozori na to, da naj
bodo festivali tradicionalni, da je potrebno določiti minimalno število tekmovanj in pripraviti
tekmovalni pravilnik, glede na to, da bi rezultati vplivali na sestavo reprezentance.
Branko Ambrožič želi, da se festival na Ptuju, ki bo konec meseca julija, vključi v koledar LZS.
Vojko Zupan je pripravljen pripraviti festival v okviru Pokala Slovenije.
Reprezentanca
LZS bo namenila nekaj sredstev za reprezentanco.
Ivan Cimerman sprašuje kako se bodo ta finančna sredstva delila.
Igor Žvokelj odgovarja, da bo največjo prioriteto pri delitvi denarja imela reprezentanca in nato
državno prvenstvo. Količina sredstev je odvisna tudi od sodelovanja s Slovensko vojsko.
Ostale aktivnosti
Štefan Žuna opozarja, da je športni pravilnik nujen in da ga je potrebno pripraviti pred naslednjim
državnim prvenstvom. Predlaga, da naj osnutek pripravimo do naslednje seje balonarske komisije.

Branko Ambrožič predlaga naj bo to v Moravcih.
Glede na to, da je Jože Drganc predsednik športne podkomisije se sprejme naslednji sklep:
· 2. Sklep (8 ZA): Nosilec naloge pri izvedbi športnega pravilnika je Jože Drganc.
Igor Žvokelj sprašuje Jano Učak kako je z vabili observerjem na mednarodna tekmovanja.
Jana Učak odgovarja, da vabila prihajajo na balonarsko komisijo ali osebno observerjem. Posebno
poudari, da se observer lahko udeleži mednarodnega tekmovanja šele ko je sodil na dveh domačih
tekmovanjih in da pravega interesa za odhod v tujino ni. Iz prijav na tekmovanja je v bistvu
razvidno kdo bi želel delat .
Spletna stran balonarske komisije:
Miloš Filimonovič bo poskrbel za to, da najde nekoga, ki bo postavil spletno stran balonarske
komisije in bo sestavni del spletne strani LZS. Osnovo za stran v Front Page-u ima Štefan Žuna.
Odločanje o programu dela balonarske komisije:
Po poglobljeni diskusiji se sprejme 3. sklep (8 ZA): Program dela se z vsem pripombami pošlje na
LZS.

Točka 6. WAG 2005
V tem obdobju prihajajo strokovnjaki FAI v Slovenijo in se pogovarjajo z bodočimi organizatorji
tekmovanj. Zahtevajo določene reference organizatorjev in preverjajo možnosti namestitve, najetja
vozil, prireditvene lokacije... Ti strokovnjaki oddajo poročilo FAI, ki na podlagi tega poročila
presodi ali bo tekmovanje izvedeno
AK Ptuj se je javil za nosilca organizacije balonarskega dela WAG. Predsednik tega kluba je pred
desetimi dnevi sporočil da odstopajo od organizacije tekmovanja.
Štefan Žuna predlaga, da se tekmovanje tam, kjer obstajajo nesoglasja in ni interesa ne izvede.
Poleg tega opozarja, da je treba poiskati območje, ki ne bi bilo v interferenci z drugimi tekmovanji.
Igor Žvokelj ugovarja, da kot prireditelj nikoli ni bil omenjen AK Ptuj, pač pa le mesto Ptuj kot
lokacija. AK Ptuj ni član balonarske komisije pri LZS in zato nima pravice da ugovarja temu, da bi
bila prireditev na Ptuju.
Štefan Žuna opozarja, da Robertson prihaja v Ljubljano 6.12.2000. Od bodočega organizatorja se
pričakuje da mu bo pokazal mesto prireditve in namestitev.
Slavko Šorn izrazi interes AK Ljubljana za izvedbo balonarskega dela WAG. Predlaga izvedbo
dveh tekmovanj – s toplozračnimi in plinskimi baloni.
Štefan Žuna je to idejo pripravljen podpreti v primeru, da jo podkrepi z izračunom in obrazložitvijo
v smislu tradicije v Sloveniji in možnosti za uvrstitve slovenskih tekmovalcev:
- s stališča LZS so možna prizorišča Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana, kjer je sicer predvideno
tekmovanje modelarjev, vendar se le te lahko prestavi v Kamnik ali Novo Mesto.

· 4.Sklep (8 ZA) : Člani balonarske komisije potrdijo izvedbo obeh tekmovanj, tako toplozračnih
kot tudi plinskih.)
· 5.Sklep (7 ZA , 1 PROTI): Organizacijo balonarskega dela WAG prevzame AK Ljubljana.
· 6.Sklep (7 ZA, 1 PROTI): Lokacija je stvar organizatorja.

Točka 7. Reprezentanca 2001
Igor Žvokelj prosi za tekmovalne točke z državnega prvenstva iz leta 1999.
Rado Petrovič 5 točk
Marko Šercer 4 točke
Trček Grega 3 točke
Drganc Jože 2 točki
Milan Škodlar 1 točka

Točka 8. Neizvršeni sklepi iz prejšnjih sej:
· Komisija za rekorde – zadolžen Jože Drganc
· Razpis za oddajo prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika
Do statusa sta upravičena športnika:
- Milan Šercer ( 1. na državnem prvenstvu)
- Slavko Šorn ( 14. na evropskem prvenstvu),
ki sama pošljeta prijavo na LZS (obrazca na spletni strani LZS).
· Rangiranje sodnikov: Jana Učak predloži listo sodnikov
· Predlogi za podpredsednika
Igor Žvokelj vztraja, da se določi podpredsednika balonarske komisije. Slavko Šorn predlaga, da si
ga izbere sam.
7. Sklep (8 ZA): Predloge za podpredsednika se čim prej pošlje na e-mail zvokelji@n-lb.si. Med
predlogi se izbere podpredsednik.
· Mladi piloti :
8. Sklep (8 ZA): Pilot mladinec je pilot mlajši od 21 let ali pilot, ki je prvič na tekmovanju.
· Ostalo:
9. Sklep (8 ZA): Igorju Simoniču se na državnem prvenstvu 2001 dodeli priznanje za dolgoletno
delo kot delegatu FAI.
· Državno prvenstvo bo na Vrhniki, terminu 13.6. – 17.6.2001. Organizira ga BD Feniks.

K 1. Točka 9. Od tu in tam
Slavka Sorna Igor Žvokelj pooblasti, da namesto njega prisostvuje na sestanku LZS s temo WAG,
29.11. 2000.
Seja je bila končana ob 20.30 v prijateljskem duhu.

V Ljubljani, 28.11.2000
Zapisala:
Anja Hočevar

Igor Žvokelj
predsednik balonarske komisije

