
Zapisnik 54 te redne seje balonarske komisije, ki je bila 5.12.2009 ob 8.45. uri v 
Bakovcih. 

 
 
 
Prisotni : 
Slavko Avi Šorn  predsednik komisije 
Aleš Švagelj   DB Uranos 
Vito Rome      AK Ljubljana 
Darko Kralj     BC NE 
Rado Petrovič  DB Feniks    
 
Ostali prisotni: 
Jožef Jug-sodniki, Samo Petrovič, Igor Žvokelj – direktor državne moške in 
ženske reprezentance, Radoš Švagelj, Anja Hočevar, Vesna Exle,  
Kasneje še : Štefan Bertalanič, Dušan Bojanovič, Filip Štucin, Branko 
Ambrožič. 
 

Dnevni red: 
1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje upravnega odbora BK pri LZS 
2. izbor organizatorja Državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni za 

leto 2010. 
3. imenovanje sveta učiteljev pilotov toplozračnih balonov. 

a. priprava predloga izpitnih vprašanj za pilote 
b. določitev literature, ki jo bomo uporabljali za šolanje 
c. določiti nivo praktičnega znanja za pilota toplozračnih balonov 

4. sodelovanje z direktoratom za letalstvo- ( vse možne opcije). 
5. potrditev pravilnika za izbor državne reprezentance. Prejeli smo tri predloge. 
6. obnovitev znanja observerjev- sodnikov na tekmovanjih. 

 
Po krajši debati nismo imeli nobenih pripomb o zapisniku prejšnje seje in njenih 
sklepih. 
 

1. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji sprejel zapisnik prejšnje seje brez 
pripomb. 

 
Ad 2.  
 
Ker se nam je g. Bojanovič pridružil s kratko zamudo, smo mu z veseljem dovolili, da 
nam je povedal najlepšo novico tega dneva. Izrazil je pripravljenost, da organizira 
državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, kar smo z navdušenjem sprejeli. 
 

2. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji potrdil BK Vojnik za organizatorja DP v 
letenju s toplozračnimi baloni, ki bo od 8.-11. aprila 2010  v Vojniku. 

 
Prav tako so bili potrjeni datumi in organizatorji LZS tekem. To so: 
 
AK Ljubljana Barje                     Dolenjska                                    9. januar 2010 
BK Bakovci                                Bakovci                                        8. maja 2010  
BC NE                                        Maribor                                        5.in 6. junija 2010  



BC NE ima v planu še organizacijo tekmovanja v mesecu avgustu v Prekmurju. 
  
O načinu in višini točkovanja na DP in izbirnih tekmah LZS smo se dogovorili, da se 
bodo vsa tekmovanja v celoti točkovala in točke prejmejo vsi tekmovalci. Razlika bo 
le v številu točk prejetih na DP in izbirnih tekmah, če so te v istem točkovalnem 
obdobju ( to je sedaj koledarsko leto). 
 

3. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji določil, da na vseh tekmovanjih dobijo 
točke vsi udeleženci, te pa se prepolovijo( štejejo polovično) v letu, ko je 
organizirano DP. 

 
4. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji sprejel določilo o izvedenih vsaj dveh 

poletih na tekmovanju in vsaj dvema ciljema na polet. Žirija lahko zaradi višjih 
sil določi tudi drugačne pogoje. 

 
5. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji predlagal in izvolil novega direktorja 

Slovenske balonarske reprezentance – izvolili smo g. Igorja Žvokelj. 
 

 
Novi direktor reprezentance bo urejeval tudi vse za žensko reprezentanco. 
 
 
Ad 3. Predsednik BK Šorn predstavi idejo o ustanovitvi sveta učiteljev letenja s 
toplozračnimi baloni.  Svet naj bi deloval kot civilna iniciativa v tesni povezavi z LZS, 
vendar kot samostojno telo. Združeval naj bi učitelje letenja s prostoletečimi baloni, ki 
želijo v svetu sodelovati. Program dela naj bi bil priprava predloga izpitnih vprašanj 
za pilote, določitev literature, ki jo bomo uporabljali za šolanje in določitev nivoja 
praktičnega znanja za pilota toplozračnega balona. 
 
Svet učiteljev letenja s toplozračnimi baloni, se bo v popolnosti formiral naknadno. Že 
sedaj pa smo za koordinatorja določili Kralj Darkota, da poveže vse učitelje letenja ne 
glede na to ali so člani LZS ali ne. 
 
 

6. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji ustanovil svet učiteljev letenja s 
toplozračnimi baloni in imenoval za koordinatorja Darkota Kralja. 

 
Ad 4.  
 
Sodelovanje med različnimi letalskimi institucijami se počasi izboljšuje, potrebno pa 
bo vložiti še precej truda, da bodo naša prizadevanja rodila tudi uspehe. Počakali 
bomo na sestanek IO LZS (15.dec), kjer bo predsednik LZS poročal , kaj se je 
dogovorol s tem v zvezi na ministrstvu za promet.  
G. Radoš se zavzema za neodvisnost sveta učiteljev od LZS, bili bi pa v sklopu 
Uprave za civilno letalstvo. 
Po razpravi smo se zedinili, da v svetu učiteljev lahko delujejo tudi učitelji, ki niso 
člani LZS.  
Letalsko stroko, kot je sedaj je potrebno nujno izboljšati. LZS je že prevzela nekatera 
opravila in dobro deluje, to so predvsem pisarniška dela in predlogi ministrstvom 
pristojnim za določene vsebine. 



 
Sestanek so nadaljevali učitelji letenja s toplozračnimi baloni v ožjem krogu, ------------
-------------------------------------zato tu ni zapisnika. 
 
Ad 5. 
 
O izboru pravilnika za rangiranje Državne reprezentance smo se odločili za predlog 
AK Ljubljana z nekaterimi popravki. 
 
- Iz treh točk se je umaknila formulacija stavkov "potrdi na IO-LZS", in sicer iz točk 
1.2. DR; 1.1. DIR-DR; 1.2. DIR-DR 
Sedaj je čudna formulacija, ko BK samo podaja predloge, Nekdo pa se mora vseeno 
potrditi, ce ne IO-LZS, kdo potem? 
 
- Točka 2.1. DR je bila skrajšana zaradi dvoumnosti v nerazumljivosti 
 
- Enačba za bonus 'v B "3.4. U DR je dobila manjkajoči oklepaj v popravljeno Veliko 
črko "Namesto U" moškega spola Črke ' 
 
- Pravtako je v točki 3.4. Dodana alineja Zvečanje števila tekmovalcev, ki prejmejo 
točke na tekmi LZS na 100%, v kolikor v tistem letu ni bilo DP 
 
- Dodana je točka 3.5. skladno s predlogom AK Ljubljana v popravkom izrečenim na 
seji, da DP velja 3 točke 
 ______ 
 

7. sklep: BK pri LZS je na svoji 54. seji sprejel pravilnik o izboru državne 
reprezentance – priloga – in ga pošilja športni komisiji LZS v potrditev. 

 
Ad 6.  
 
Vsi znani sodniki bodo v naslednjih treh tednih prejeli skripta za učenje in teste za 
preverjanje obnovljenega znanja. Predsednik sodnikov g. Jožef Jug dobi naslove 
vseh od g. Kralja, ki jih je dobil na tej seji. 
V kolikor ni vseh podatkov so dolžni predsedniki vseh klubov poslati g. Jugu 
ažurirane podatke do 20.12.2009. 
 
Ad. 7.  
 
G. Kralj je dobil spisek naslovov vseh prisotnih in ga mora čim hitreje posredovati 
predsedniku BK in predsedniku sodnikov. 
 
Sejo smo končali ob 10 uri in 8 minut. 
 
Zapisnik: Predsednik BK 
Jožef Jug , univ.dipl.lat., mag.graf.      Avi, Slavko Šorn 
 


