Zapisnik
19. seje balonarske komisije
z dne 26.3.2001 ob 17.30 uri v prostorih Mestne hranilnice ljubljanske na Čopovi 3 v
Ljubljani
Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Branko Ambrožič BK Ptuj
Dušan Bojanovič BK Vojnik
Slavko Šorn AK Ljubljana
Radko Petrovič BD Feniks
Vojko Zupan BK Litija
Grega Trček Balonarski center Barje
Jože Drganc Pegaz MB
Drugi prisotni:
Aleš Švagelj, Srečo Rome, Matjaž Rus, Miloš Filimonovič, Igor Žvokelj, Marko Šercer,
Anja Hočevar
Odsotnost opravičili:
Niko Hochstetter, Radoš Švagelj, Jana Učak
Sejo je vodil Igor Žvokelj. Predlagal je naslednji

dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 18. seje
Poročilo iz letne konference balonarske komisije FAI v Bernu (g. Branko Ambrožič)
Novosti na LZS, delitev sredstev (g. Štefan Žuna)
Seminar iz varnosti (g. Radoš Švagelj)
Seznam sodnikov pri rekordih (g. Jože Drganc)
Tekmovalni pravilnik (g. Marko Šercer)
Observerska izkaznica (gdč. Anja Hočevar)
Ustanovitev pokala RS v letenju s toplozračnimi baloni
Razno

Točka 1: Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje:
Na seji so bili prisotni predstavniki sedmih klubov. Igor Žvokelj ugotavlja da je seja
sklepčna.
Točka 2:Potrditev zapisnika 18. Seje
Na zapisnik 18. Seje ni bilo pripomb. Zapisnik je potrjen.

Točka 3:Poročilo iz letne konference balonarske komisije FAI v Bernu (poročal
Branko Ambrožič)
Odpotoval je 1.3.2001 zvečer. Udeležil se je obeh plenarnih zasedanj v petek in soboto.
Pri točki poročila delegatov je kratko predstavil balonarstvo pri nas v prejšnjem letu in
načrte za letos. Pri točki III. WAG ni bilo potrebno posebej predstavljati ali zagovarjati
stališč in so dogovorjene pogoj za III. WAG / balonarstvo na konferenci brez večje
razprave tudi sprejeli.
LZS je krila stroške letalskega prevoza, ostale stroške (vlak, avtobus hotel, parkirnine in
prevoz do letališča in nazaj) pa je še dolžna povrnit.
Branko Ambrožič je izpostavil problem vračila potnih stroškov. Ugotavlja, da kljub temu,
da je I. Simonič predložil vsa potrebna dokazila za povračilo stroškov, LZS teh stroškov
še ni povrnila.
Smiselno bi bilo, da se LZS odloči ali bo pošiljala svoje delegate na konference in jim
povrnila vse stroške, ki so z udeležbo povezani, ali pa se bo sodelovanju na teh
konferencah v bodoče odpovedala.
1. Sklep (7 ZA): LZS naj Branku Ambrožiču in I. Simoniču povrne vse potne stroške v
zvezi z njuno udeležbo na mednarodnih konferencah.
Avi Šorn prosi LZS za uradno potrditev, da je bil balonarski del WAG sprejet. S strani
LZS želi navodila za delo v zvezi z WAG.
Točka 4: Novosti na LZS, delitev sredstev (Štefan Žuna)
V odsotnosti Štefana Žune je o sprejetju pravilnika poročal Igor Žvokelj. Sam je glasoval
proti sprejetju, ker meni da so odstotki sredstev, ki pripadajo LZS, BK in tistemu ki
sredstva pridobi, previsoki. Poleg tega ni nikjer določeno kaj spada pod ta sredstva.
Predvsem pa se je pravilnik sprejemal za nazaj (datum veljavnosti 1.1. 2001).
Točka 5: Seminar iz varnosti (Radoš Švagelj)
Zaradi odsotnosti Radoša Švaglja, je o seminarju poročal Aleš Švagelj.
Za seminar je predlagal naslednje teme:
· Zakon o letalstvu
· Komunikacija s kontrolo
· Nesreče v zadnjem času
Predavatelji za posamezne teme še niso določeni.
Navzoče je prosil za predloge za finančno strukturo izvedbe tečaja in dodatne teme, ki bi
jih po njihovem mnenju morali obravnavati na tečaju o varnosti.
Grega Trček je predlagal izobraževanje na temo prečrpavanja plina, kjer bi udeležence
seminarja seznanili z veljavno zakonodajo in pravilniki na tem področju. Prav tako je
poročal, da je v preteklosti izobraževanje organiziral Filip Štucin in da je nekaj denarja
za seminar dala Uprava zračne plovbe.
Jože Drganc je predlagal izobraževanje na temo letenje v pogojih brez vidljivosti. Njegov

predlog je bil zavrnjen.
Dušan Bojanovič je vprašal kakšno vlogo imajo izpiti za prečrpavanje plina. Grega Trček
mu je odgovoril, da to ne pomeni veliko, če oprema ni v skladu z zakonom.
2. Sklep (7 ZA): Organizacijo seminarja prevzameta Radoš in Aleš Švagelj. Vse
informacije v zvezi seminarjem bodo na voljo na spletni strani balonarske komisije.
Točka 6: Seznam sodnikov pri rekordih (poročal Jože Drganc)
Jože Drganc je predlagal, da se določi kateri observerji bi lahko bili sodniki pri
opravljanju rekordov. Njegov predlog je, da bi to bili vsi sodniki z mednarodnim
statusom; izvajalec rekorda bi si izbral dva observerja iz različnih klubov.
Glede na to, da mora sodnik poznati pravila o doseganju rekordov, je Grega Trček
predlagal test o poznavanju pravil.
Pravila bo v slovenski jezik prevedel Marko Šercer. Delo bo nadziral Jože Drganc.
3. Sklep (7 ZA): Izvede se kratek seminar z zaključnim izpitom iz poznavanja pravil o
doseganju rekordov.
Vabilo za seminar bo poslano vsem klubom in bo objavljeno na internetu.
Točka 7: Tekmovalni pravilnik (poročal Marko Šercer)
Marko Šercer in Anja Hočevar sta prevedla zadnjo različico tekmovalnih pravil, ki je bila
veljavna na EP v Luxemburgu.
Pravilnik bo poslan na klube in objavljen na internetu. Pripombe na pravilnik morajo biti
poslane do 10.4. 2001.
Točka 8: Observerska izkaznica (poročala Anja Hočevar)
Model knjižice je bil oblikovan po predlogi FAI.
Izkaznica se preimenuje v knjižico opazovalca. Na osnutek ni bilo drugih pripomb.
Kot sponzorski prispevek jo bo tiskala NLB.
4. Sklep (7 ZA): Osnutek sprejet.
Točka 9: Ustanovitev pokala RS v letenju s toplozračnimi baloni
Branko Ambrožič sprašuje LZS, zakaj festivala na Ptuju še ni na njihovi spletni strani.
Rado Petrovič je ugotavljal da nova finančna shema ovira razvoj tekmovanj v Sloveniji,
saj organizatorji že sedaj težko pokrivajo vse stroške organizacije.
Marko Šercer je predlagal, da bi se za točkovanje v reprezentanco oblikoval nov
pravilnik, ki bo vključeval tudi pokal Slovenije. Predlagal je, da se zgledujemo po
češkem pravilniku.
Branko Ambrožič in Avi Šorn bosta oblikovala pravilnik o pokalih.
Pokal RS do sedaj združuje dva festivala v organizaciji BK Litija in BK Ptuj. Avi Šorn

predlaga še organizacijo pokala na Notranjskem.
5. Sklep (7 ZA): Aktivnosti okoli pokala bodo objavljene na internetu. Pravilnik o pokalih
bosta pripravila Avi Šorn in Branko Ambrožič. Marko Šercer bo pripravil pravilnik o
točkovanju za naslednje leto. Na sestavo reprezentance pokal v letošnjem letu še ne bo
imel vpliva.
Rok za pripravo pravilnikov 15.5.2001. Čas za pripombe 30.5.2001.

Točka 10: Razno
·
·
·
·
·
·

·

·

Igor Žvokelj je javno pohvalil Radoša Švaglja za internet stran
(www.baloni.com/rados).
LZS bo pričela z izdajanjem revije LZS Naša krila. Prosi za sodelovanje vseh komisij.
Članki zaželjeni.
LZS je pripravila recenzijo prevodov angleških izrazov. Balonarske izraze bo
pregledal Marko Šercer.
Logotip BK – predlogi do naslednje seje.
Točkovanje za reprezentanco – letos ostaja v veljavi star pravilnik, za naslednje leto
se oblikuje novega.
Grega Trček je protestiral zaradi kriterija organizatorja državnega prvenstva. Le ta si
je v razpisu pridržal pravico da prijavo tekmovalca zavrne in v tem primeru vrne
tekmovalno takso.
Rado Petrovič je odgovoril, da si je pravico pridržal zato, ker kot organizator
odgovarja za varnost na prireditvi in ima pravico da zavrne balon za katerega meni,
da ni primeren za tekmovanje.
Grega Trček mu je na to odgovoril, da on ni strokovno usposobljen, da bi ugotavljal
ali balon zadostuje vsem kriterijem o varnosti in da on ne more odločati ali balon
lahko leti ali ne.
Rado Petrovič se je strinjal da se iz razpisa DP črta naslednje:
Organizator si pridržuje pravico, da prijave tekmovalca na državno prvenstvo ne
sprejme. V tem primeru vrne tekmovalno takso, ki jo je ta tekmovalec že plačal.
Dušan Bojanovič je izpostavil problem neurejenosti dokumentacije balona v primeru
inšpekcije. Predlaga, da bi se piloti med seboj dogovorili in bi si pomagali pri
reševanju tega problema.
Marko Šercer je izpostavil problem knjižice letenja balona, ki jo Kubiček kot
proizvajalec ne priloži balonu.
Aleš Švagelj mu je odgovoril, da je on takšno knjižico že pripravil in še vedno čaka na
presojo uprave ali je knjižica ustrezna ali ne, je pa pripravljen organizirati tiskanje
take knjižice in zbira naročila.
Vse, ki imajo kakršnekoli informacije o balonarskih festivalih izven Slovenije lepo
prosimo, da informacije posredujejo Radošu na mail : rados@adria.si , ki bo te
informacije objavil na internetu.

Sejo smo zaključili ob 19.28 v prijateljskem duhu.

Zapisala:
Anja Hočevar

Igor Žvokelj
predsednik balonarske
komisije

