
Zapisnik
22. seje balonarske komisije
z dne 24.04.2002 od 17.00 uri v sejni sobi na Tržaški 2 v Ljubljani

Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Slavko Šorn AK Ljubljana
Radko Petrović BD Feniks
Branko Ambrožič BK Ptuj
Kralj Darko BK Ogenj
Jože Drganc BK Pegaz
Rudi Teršak BC Barje 
 
Drugi prisotni: Igor Žvokelj, Anja Hočevar, Štefan Žuna (od točke 10 naprej) 
 
Sejo je vodil predsednik BK Igor Žvokelj. Predlagal je naslednji, s točko 10 na seji razširjen,  
 
Dnevni red: 

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje1.
Potrditev zapisnika 21. seje2.
Poročilo z 21. seje izvršnega odbora LZS 3.
Možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za balonarsko komisijo4.
Imenovanje direktorja in članov reprezentance5.
Odpoved državnega prvenstva za leto 20026.
Pravilnik za observerje7.
Potrditev seznama sodnikov8.
Opredelitev zadolžitev funkcionarjev balonarske komisije9.
Odstopna izjava Jožeta Drganca 10.
Razno
 

11.

 
Točka 1. Ugotavljanje prisotnosti in sklapčnosti seje: 
Na seji je so bili prisotni predstavniki šestih klubov. Igor Žvokelj ugotavlja, da je seja sklepčna. 
 
Točka 2. Potrditev zapisnika 21. seje: 
Na zapisnik 21 seje ni bilo pripomb. Zapisnik je potrjen. 
 
Točka 3. Poročilo z 21. seje izvršnega odbora LZS: 
Igor Žvokelj je podal poročilo s seje izvršnega dobora LZS. Povedal je tudi, da je letno poročilo LZS objavljeno v
reviji Naša krila.Jože Drganc je poudaril, da je vse pravilnike katere je sprejela Balonarska komisija posredoval LZS.
V tabeli Športne komisije pri LZS pa je zabeleženo, da Balonarska komisija ni posredovala nobenega pravilnika. 

Točka 4. Možnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za balonarsko komisijo: 
Darko Kralj je podal predlog o možnosti pridobivanja dodatnih sredstev za Balonarsko komisijo preko promocije
Slovenije, saj se slovenski balonarji udeležujejo festivalov in tekmovanj v tujini. 
 
Točka 5. Imenovanje direktorja in članov reprezentance: 
Za nastop na svetovnem prvenstvu v Franciji je Slovenija dobila tri mesta. Prvi trije tekmovalci (izbrani po
pravilniku Balonarske komisije) so se prijavili na svetovno prvenstvo.Imena prvih treh članov reprezentance; Radko
Petrović, Slavko Šorn, Milan Šercer. 

1. Sklep: Soglasno se potrdi reprezentanca v sestavi Radko Petrović, Slavko Šorn in Milan Šercer.
2. Sklep: Za direktorja reprezentance se imenuje Igor Žvokelj, z nalogo promovirati balonarski šport in

komunicirati z mediji. Sklep je soglasno sprejet. 
 
Točka 6. Odpoved državnega prvenstva za leto 2002: 
Odpoved državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni za leto 2002 s strani BK Ogenj je bila sprejeta na
znanje . 
 



Točka 7. Pravilnik za observerje: 
3. Sklep: Pravilnik o delu observerjev - sodnikov sprejet dne 17.06.1997 ostane nespremenjen. Sklep je soglasno

sprejet. 
 

Točka 8. Potrditev seznama sodnikov: 
Postavljanje rekordov zahteva tudi sodelovanje sodnikov, ki jih pa pri balonarski komisiji trenutno ni. Zato se
sprejmeta sklepa: 

4. Sklep: Imenuje se tričlanska komisija katera bo izvedla izobraževanje sodnikov za rekorde. Člani komisije;
Slavko Šorn, Branko Ambrožič in Rok Golob. Sklep je soglasno sprejet.

5. Sklep: Anjo Hočevar se pooblasti, da kontaktira z observerji kateri bi želeli postati sodniki za rekorde. 
 
Točka 9. Opredelitev zadolžitev funkcionarjev balonarske komisije: 
Zaradi problematike, katera je obravnavana v točki 3. (težave pri komunikaciji z LZS) se formira naslednji sklep: 

6. Sklep: Posamezen funkcionar BK je dolžan poskrbeti za celotno izvedbo (vključno s poročilom sekretarju LZS,
če se takšno poročilo zahteva) dodeljene mu naloge, Marka Šercerja pa se zadolži, da poskrbi, da se na spletni strani
BK objavi vse, kar je bilo do sedaj poslano in sprejeto na LZS. Sklep je soglasno sprejet. 
 
Točka 10. Odstopna izjava Jožeta Drganca: 
Jože Drganc je podal odstopno izjavo kot zastopnik Balonarske komisije pri športni komisij LZS.  

7. Sklep: Sprejme se odpoved Jožeta Drganca, njegovo funkcijo pa začasno prevzane podpredsednik BK Marko
Šercer.
 
Točka 11. Razno: 
- novi pravilnik o letenju s toplozračnimi baloni: Darko Kralj je vprašal, kaj je z novim pravilnikom o letenju s
toplozračnimi baloni. Štefan Žuna je povedal, da je dan predlog pravilnika in da je nanj še vedno možno dati
pripombe in predloge. Slavko Šorn je podal dodatna pojasnila in povedal, da je predlog pravilnika možno dobiti na
internetu. 
- balonarska komisija ugotavlja, da je zavarovanje balonov eno izmed najdražjih glede na ostala letalna sredstva. 

8. Sklep: preveriti možnost zmanjšanja zavarovalne premije za osnovno zavarovanje balonov preko LZS. Zadolži
se Štefana Žuno, sekretarja LZS, da stopi v stik z zavarovalnicami po predhodnem vpogledu cenovno najbolj ugodne
police, ki je trenutno v veljavi za toplozračni balon.  
 
Seja zaključena ob 20.08 uri 
 
Zapisal: Radko Petrović                                                                             Igor Žvokelj  Predsednik balonarske
komisije

 


