Zapisnik
26. seje Balonarske komisije
Z dne 10.04.2003 ob 17.00 v sejni sobi LZS, Tržaška 2, Ljubljana

Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Jože Drganc, AK Kamnik
Marko Šercer, AK Ljubljana
Vojko Zupan, Balonarski klub Litija
Darko Kralj, Balonarski klub ogenj
Branko Ambrožič, Balonarski klub Ptuj
Radko Petrovič, Balonarsko društvo Feniks
Jože Drganc, Balonarsko društvo pegaz
Ivan Cimerman, Društvo SKB balloon team
Ostali prisotni: Igor Žvokelj, Jana Učak, Aleš Švagelj, Goran Grgič, Rok Marin
Predsednik BK je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 25. seje
Poročilo iz 27. seje IO LZS
Poročilo o delu balonarske komisije v letu 2002
Poročilo delegata CIA z letne skupš čine, Paris 05.-08.03.2003
Poročilo o aktivnostih organiziranja EHAAC, Ptuj 2003
Uskladitev tekmovalnega pravilnika za leto 2003
Potrditev vodstva državnega prvenstva toplozračnih balonov-Vrhnika 2003
Predlogi za nagrade FAI
Uvedba poročila lastnikov balonov zaradi zahtev mednarodne zveze
Predlog pravilnika o razvrš čanju opazovalcev na tekmah v tujini
Pojasnilo g. Roka Marina ob izbiri varnostne komisije
Razno

- Igor Žvokelj je predlagal, da se točka 12 uvrsti na drugo. Predlog je bil sprejet.
- Marko Šercer je predlagal, da se pod točko razno glasuje o dopolnitvi pravilnika za izbor državne reprezentance.
Predlog je bil sprejet.
- Branko Ambrožič je predlagal, da se pod točko razno predlaga uvrstitev Pokala Alpe Adria v tekmovalni koledar
LZS. Predlog je bil sprejet.

Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki osmih klubov z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna.

Točka 2
Na zapisnik 24. seje ni bilo pripomb.

Točka 3
Igor Žvokelj je podal kratko poročilo iz 27. seje IO LZS.

Točka 4
Igor Žvokelj je predstavil poročilo o delu balonarske komisije v letu 2002.

Točka 5
Branko Ambrožič je podal poročilo z letne skupščine CIA, Paris 05.-08.03.2003.

Točka 6
Branko Ambrožič je podal poročilo o aktivnostih organiziranja EHAAC, Ptuj 2003.

Točka 7
Marko Šercer je na kratko predstavil spremembe tekmovalnega pravilnika za leto 2003, ki jih na podlagi najnovejših

sprememb vzorčnega tekmovalnega pravilnika CIA AX pripravila Anja Hočevar.
Sklep 1: Spremembe tekmovalnega pravilnika so sprejete.
8 glasov za, 0 proti.
Aleš Švagelj je predlagal, da se redne letne spremembe pravilnika, ki temeljijo na popravkih vzorčnega tekmovalnega
pravilnika CIA AX v bodoče ne potrjujejo na sestankih. Zadostuje, da se pravilnik spremeni in objavi na uradni strani
balonarske komisije.
Sklep 2: Za redne spremembe tekmovalnega pravilnika, ki temeljijo na spremembah vzorčnega tekmovalnega
pravilnika CIA AX, potrjevanje na sejah balonarske komisije ni potrebno.
8 glasov za, 0 proti.

Točka 8
Radko Petrovič je predlagal vodstvo državnega prvenstva toplozračnih balonov Vrhnika 2003.
Branko Ambrožič je ob predlogu članov žirije izrazil pomislek, ker predlagani člani niso izkušeni piloti ali poznavalci
balonarskega športa. Radko Petrovič je odgovoril, da je po njegovem mnenju za člana žirije ključno dobro
poznavanje tekmovalnega pravilnika. Branko Ambrožič je predlagal, da se v bodoče natančneje uredi delo in izbor
komisije.
Sklep 3: Predlagano vodstvo državnega prvenstva toplozračnih balonov Vrhnika 2003 je sprejeto.
8 glasov za, 0 proti.

Točka 9
Igor Žvokelj je predstavil poziv FAI nacionalnim letalskim zvezam, da predlagajo kandidate za nagrade FAI. Marko
Šercer je zadolžen, da v čim krajšem roku prevede pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Prevod bo objavljen
na uradni internet strani balonarske komisije.
Prav tako je na naslov komisije prispel poziv MOL za predloge kandidatov za priznanje MOL.
Sklep 4: Komisija poziva vse balonarske klube, preučijo pogoje in komisiji predlagajo morebitne kandidate za
nagrado FAI in za priznanje MOL.
8 glasov za, 0 proti.

Točka 10
Branko Ambrožič je predstavil obrazec za statistično poročilo lastnikov balonov ki ga zahteva CIA. Aleš Švagelj je
izrazil pomisleke o tem, da mora obrazec izpolniti komisija, saj ne razpolaga z zahtevanimi podatki. Večino
zahtevanih podatkov ima Uprava RS za civilno letalstvo.
Sklep 5: Preuči se možnost, da se obrazec posreduje Upravi RS za civilno letalstvo, ki razpolaga z zahtevanimi
podatki.
8 glasov za, 0 proti.

Točka 11
Marko Šercer je ponovno odprl debato na temo pravilnika za razvrščanje opazovalcev na tekmah v tujini. Jana Učak
je predlagala, da se debata prestavi do konca državnega prvenstva, na katerem bodo zbrani tako večina tekmovalno
aktivnih pilotov kot aktivnih opazovalcev. Ivan Cimerman je opozoril, da sama razvrstitev tekmovalcev ni edini
problem pri dejavnosti opazovalce, je pa debata in poizkus ureditve tega vprašanja lahko povod in dobra priložnost
za ureditev drugih problemov. Ključna naloga je obnoviti spisek aktivnih opazovalcev, ker so mnogi podatki zastareli
in z nekaterimi opazovalci ni več mogoče stopiti v stik.
Sklep 6: Komisija poziva vse balonarske klube, da posredujejo vse podatke o aktivnih opazovalcih, s katerimi
razpolagajo. Debata in glasovanje o pravilniku za razvrščanje opazovalcev se prestavi do državnega prvenstva
Vrhnika 2003, oziroma do seje balonarske komisije po državnem prvenstvu.
8 glasov za, 0 proti.

Točka 12
Rok Marin je pojasnil, na kakšen način je prišlo do spregleda varnostne komisije ob nedavni balonarski nesreči. Pri
tem je šlo za splet okoliščin, ki pa ne opravičujejo LZS, ki bi morala k sodelovanju pozvati člana varnostne komisije

Aleša Švaglja ter Radoša Švaglja, ki sta v svoje izobraževanje na področju varnosti vlagala svoj čas ter finančna
sredstva. Rok Marin se je za incident opravičil ter pozval oba člana, da še naprej sodelujeta z LZS na področju
varnosti, še posebno zaradi njunega dela na področju preventive, ki je za LZS izjemno pomembno.
Aleš Švagelj je povedal, da je bila ignoranca LZS ob nesreči zgolj ena izmed nepravilnosti in le končni povod za
predlagano odstopno izjavo. Eden izmed problemov so tudi nepovrnjeni stroški izobraževanja ter organiziranega
varnostnega seminarja. O pozivu Igorja Žvoklja, da Aleš Švagelj ter Radoš Švagelj prekličeta odstopno izjavo ter še
naprej vodita dejavnosti na področju varnosti v okviru komisije, se bo Aleš Švagelj posvetoval z Radošem Švagljem.
Svoj odgovor bosta podala balonarski komisiji.

Točka 13
13.1 Marko Šercer je predlagal dopolnitev pravilnika za izbor državne reprezentance.
Predlogano je, da se doda točka 3.3: " V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, ima prednost
tekmovalec, ki se je na zadnjem izvedenem državnem prvenstvu uvrstil više."
Predlog je bil sprejet.
8 glasov za, 0 proti.
13.2 Branko Ambrožič je predlagal, da se Pokal Alpe Adria uvrsti v tekmovalni koledar LZS.
Sklep 7: Marko Šercer je zadolžen, da koordinira uvrstitev pokala Alpe Adria na tekmovalni koledar LZS.
8 glasov za, 0 proti.
13.3 Darko Kralj je povedal, da o izobraževanju o opazovalcih za rekorde ni bil obveščen. Marko Šercer je odgovoril,
da so o vseh dejavnostih v zvezi z izobraževanjem odločali v okviru BK, vendar je mogoče, da nadaljnja koordinacija
ni dosegla vseh zainteresiranih. Vsekakor je dobrodošlo, če se še več opazovalcev zanima za rekorde.
Marko Šercer je predlagal, da se zaradi očitne komunikacijske vrzeli med klubi in člani klubov uvede neposredna
mailing lista, tako da bi elektronsko pošto z vsemi pomembnimi informacijami prejemali neposredno vsi zainteresirani
in ne zgolj klubi.
Jana Učak je opozorila, da sta ona in Filip Štucin kontaktni osebi za vse, ki bi jih zanimalo postati opazovalec.
Sklep 8: Radoša Švaglja se zadolži, da na internetni strani BK omogoči prijavo na mailing listo za vse zainteresirane.
Poleg tega se balonarske klube zadolži, da posredujejo podatke o svojih članih skupaj z individualnimi e-mail naslovi.
8 glasov za, 0 proti.
13.4 Igor Žvokelj je predlagal, da se določi protokol za objavo informacij na uradni strani BK.
Sklep 9: Na uradni internetni strani BK se lahko objavijo le podatki, ki prispejo z uradnega e-mail naslova
balonarske komisije. Izjeme so mogoče le s soglasjem predsednika balonarske komisije in jih mora za vsak primer
posebej odobriti.
8 glasov za, 0 proti.

Seja se je končala ob 19.00 v prijateljskem duhu.
Zapisal
Marko Šercer
Ljubljana, 28.12.2003

Predsednik BK
Igor Žvokelj

