
Zapisnik
21. seje balonarske komisije 
z dne 15.12.2001 ob 14.30 uri v Poslovnem klubu restavracije Mercurius, Šmartinska 152, Lj.

 
Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Slavko Šorn AK Ljubljana
Radko Petrovič BD Feniks
Branko Ambrožič BK Ptuj
Andrej Kos Balonarski center Barje
Tomo Weber Balonarski klub Ogenj
Andrej Brumen Pegaz MB
Srečo Rome BK Balon
  
Drugi prisotni:
 
Igor Žvokelj, Marko Šercer, Radoš Švagelj, Anja Hočevar, Jana Učak, Darko Kralj.
  
Sejo je vodil Igor Žvokelj.  Predlagal je naslednji
 
dnevni red:

1.       Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
2.       Potrditev zapisnika 20. seje
3.       Poročilo s seje izvršnega odbora LZS
4.       Ponovni razpis državnega prvenstva za leto 2002
5.       Pravilnik za izbor državne reprezentance
6.       Pravilnik o rekordih
7.       Informacija o uredbi o letenju s toplozračnimi baloni
8.       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 20. seje
 
Na zapisnik 20. seje ni bilo pripomb. Zapisnik je potrjen.
  
 
Točka 3: Poročilo s seje izvršnega odbora LZS  (Štefan Žuna)
 
Točka je bila odpovedana, ker se Štefan Žuna ni udeležil seje.
 
 
Točka 4: Ponovni razpis državnega prvenstva za leto 2002  
 
Igor Žvokelj je podal predlog za ponovni razpis državnega prvenstva. Glede na jasno izražen
interes Balonarskega kluba Ogenj za kandidaturo na razpisu, je bil predlagan 15. januar 2002 kot
novi rok za prijavo kandidature.
 



1. Sklep: Predlog za ponovni razpis državnega prvenstva za leto 2002 s prijavnim rokom
15.01.2002 je bil soglasno sprejet (7 za, 0 proti, 0 vzdržanih).
 
 
Točka 5: Pravilnik za izbor državne reprezentance (Marko Šercer)
 
·          Marko Šercer je podal predlog Pravilnika za izbor državne reprezentance. Sedanji sistem

točkovanja za uvrstitev v Državno reprezentanco ima nekatere pomanjkljivosti, ki jih novi
pravilnik odpravlja.

 
·          Novo predlagani sistem točkovanja temelji na treh spremenljivkah: rang tekmovanja, število

udeleženih tekmovalcev in dosežena uvrstitev.
 
·          Pravilnik določa tudi pravice in dolžnosti državnih reprezentantov in kot novost uvaja funkcijo

direktorja državne reprezentance.
 
2. Sklep: Pravilnik za izbor državne reprezentance je bil soglasno sprejet (7 za, 0 proti, 0
vzdržanih). Pravilnik stopi v veljavo v letu 2002, za določitev državne reprezentance za
tekmovalno sezono 2003.
 
 
Točka 6: Pravilnik o rekordih (Anja Hočevar)
 
·         Anja Hočevar je predstavila prevod Pravilnika o rekordih in pripadajoče obrazce za prijavo

rekordov.
 
·          Podan je bil predlog, da se organizira dodatno izobraževanje opazovalcev za doseganje

rekordov.
 
·          Ker v Sloveniji do sedaj še ni bil v veljavi noben pravilnik o rekordih ni veljaven noben do

sedaj dosežen rekord. Zaradi tega je bila kot norma za dosego državnega rekorda predlagana
najmanj 30% vrednost svetovnega rekorda, ki je v veljavi na dan doseganja državnega rekorda.

 
3. Sklep: Pravilnik o rekordih z začetno omejitvijo 30% svetovnega rekorda na dan doseganja
državnega rekorda je bil soglasno sprejet (7 za, 0 proti, 0 vzdržanih). Čimprej je potrebno
ugotoviti število zainteresiranih opazovalcev in organizirati dodatno izobraževanje.
 
 
Točka 7: Informacija o uredbi o letenju s toplozračnimi baloni (Slavko Šorn)
 
·          Slavko Šorn je na kratko predstavil predlog o uredbi o letenju s toplozračnimi baloni. Osnova

za uredbo je Zakon o zračni plovbi. V točkah, kjer so določbe zakona za balonarstvo
neživljenjske so stvari popravljene. Predlog pravilnika bo objavljen v reviji Naša krila. Predlog
mora sprejeti minister za promet in zveze. Zaenkrat je predlog uspešno prešel fazo pravnega
usklajevanja. 

 
·          Ministrstvu bo Baloni in zračne ladje podal tudi predlog o vsakoletnem organiziranju

izobraževalnega seminarja v zvezi z uredbo. Seminar bo za pilote, ki vršijo komercialne lete
obvezna enkrat na 2 leti.

 
·          Znotraj uredbe je še 7 pravilnikov, ki jih je še potrebno napisati. Prijava za izdelavo teh

pravilnikov je še odprta.
 



·          Slavko Šorn je še pojasnil, da je uredbo, v kolikor bi se po sprejetju izkazala za pomanjkljivo,
možno spremeniti z enakim postopkom, kot velja za prvi sprejem.

 
 
Točka 8: Razno
 
Tomo Weber je podal predlog, da se tudi v bodoče za seje komisije izkoristi festivale, kjer je
prisotnih veliko klubov članov LZS in sklepčnost ni vprašljiva. Igor Žvokelj je predlog pozdravil in
dodal pojasnilo, da je sklic sej vezan na pripravo gradiva za seje in na roke, ki jih določata LZS in
FAI zaradi česar ni vedno mogoče prilagoditi datuma seje datumu prireditve.
 
 
 
 
 
 
Zapisal:
Marko Šercer
 
 
                                                                                                      Igor Žvokelj
                                                                                                      predsednik balonarske komisije
 
 


