Zapisnik s sestanka članov BK
Z dne 25.03.2004 ob 18.00 v sejni sobi LZS, Tržaška 2, 1000 Ljubljana

Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Slavko Šorn AK Ljubljana
Darko Kralj Balonarski klub Ogenj
Branko Ambrožič Balonarski klub Ptuj
Rado Petrovič Balonarsko društvo Feniks

Točka 1
Prisotni so 4 člani BK.
Točka 2
Seja, na katero sta vabila predsednik LZS Zmago Jelinčič in Štefan Žuna, ni bila sklicana v skladu s
poslovnikom BK. Ker so bili prisotni 4 od 5ih članov BK, kar predstavlja več kot 1/3 vseh članov BK, so
prisotni izkoristili priložnost, da na sestanku uredijo poslovanje komisije do naslednje redne seje BK.
Točka 3
V času od prejšnje seje je predsednik BK Igor Žvokelj podal odstopno izjavo. Odstop je sprejet.
Točka 4
Za čas do izvolitve novega predsednika BK se za vršilca dolžnosti pooblašča Anjo Hočevar.
Točka 5
Razpis za predsednika BK
Pogoji:
Član kluba, ki je član LZS
Predstavitev programa delovanja BK na naslednji seji
Rok za prijavo do 10.04.2004 (datum naslednje seje)
Točka 6
Na naslednji seji BK bomo ponovno potrdili vse predsednike podkomisij pri BK.
Pogoji:
Član kluba, ki je član LZS
Točka 7
Do naslednje seje bo Darko Kralj pripravil okviren predlog za organizacijo Pokala Slovenije ( št. tekem,
št. poletov, št. nalog ). V pravilnik za izbor reprezentance bomo Pokal Slovenije uvrstili po izvedbi
festivalov na Ptuju in Mariboru in bi tako v letu 2005 Pokal že vplival na izbor reprezentance.
Točka 8
Branko Ambrožič je poročal s konference FAI.
Poseben poudarek bo v naslednjih letih FAI dala na doping kontrolo.
FAI spreminja logotip, na seji so predstavili predloge za nov logotip.
Branko je opozoril na mednarodni kamp za mladino (Youth camp), ki bo v Nemčiji v času od 31.07. –
07.08.2004.
Poročal je o prošnji nemške zveze, saj so v Evropi spremenili predpise o transportu jeklenk in mora biti
vsaka aluminijasta jeklenka posebej atestirana. Cena takega atesta je v Nemčiji 600 €, kar za nemške
balonarje predstavlja velik finančni problem. FAI jim je odobrila 5000 € pomoči. Prispevek bo pobirala od
članic in bo sorazmeren s številom registriranih balonov v posamezni državi. Prispevek Slovenije bi tako
bil cca 100 €. Branko je glasoval proti temu predlogu.
Točka 9
29. seja BK bo 10.04.2004 ob 13.30 v Celju.
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Volitve za predsednika BK
Volitve za predsednike podkomisij
Pravilnik za pokal Slovenije (Darko Kralj)
Nagrade FAI (Darko Kralj, Anja Hočevar)
Razno

Točka 10
Rado Petrovič je prosil Branka Ambrožiča naj opozori tistega, ki urejuje svetovno rang lestvico pilotov, naj
pri naših pilotih zamenja slovaško zastavo z našo.

Zapisala
Anja Hočevar
Ljubljana, 26.03.2004

VD Predsednika BK
Anja Hočevar

