Zapisnik 35. seje Balonarske komisije LZS

Seja je potekala 01.04.2005 ob 18.00 v sejni sobi LZS, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
Prisotni naslednji klubi z glasovalno pravico:
Radko Petrović Balonarsko društvo Feniks
Slavko Avi Šorn AK Ljubljana
Branko Ambrožič BK Ptuj
Aleš Švagelj BD Uranos
Ostali pristotni:
Anja Hočevar, Darko Kralj, Jožef Jug
Dnevni red:
1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 32., 33. in 34. korespondenčne seje BK
3. Pravilnik o delu opazovalcev
4. CIA konferenca - vračilo stroškov
5. Namestnik delegata CIA
6. Sodelovanje balonarjev pri pripravi balonarske uredbe, pravilnika pri URSCL
7. Poročilo varnostni seminar
8. Plan dela BK za leto 2005
9. Potrebe za pomoč MORS
10. Razno
Točka 1
Na začetku seje so bili prisotni predstavniki treh od petih predstavnikov klubov z
glasovalno pravico, med sejo pa se je vsem skupaj pridružil tudi Aleš Švagelj, BD
Uranos. Seja je bila sklepčna.
Točka 2
Na zapisnike 32., 33. in 34. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 3 ZA
Avi Šorn je pozval, naj se korespondenčne seje sklicuje le v primerih, ko je sklic take
seje že vnaprej dogovorjen.

Točka 3
Anja Hočevar je predstavila predlog pravilnika o delu opazovalcev.
Avi Šorn je predlagal naj se v 1. člen, odstavek, ki določa sestavo Komisije za
izobraževanje, doda določilo: V primeru, da dve ali več funkcij, ki sestavljajo Komisijo
za izobraževanje, opravlja ena oseba, mora predsednik BK po lastni izbiri določiti
toliko članov komisije, da bodo v komisiji skupno trije člani.

Sklep 1
V 1. člen, odstavek, ki določa sestavo Komisije za izobraževanje, pravilnika o delu
opazovalcev, se doda določilo:
V primeru, da dve ali več funkcij, ki sestavljajo Komisijo za izobraževanje, opravlja
ena oseba, mora predsednik BK po lastni izbiri določiti toliko članov komisije, da bodo
v komisiji skupno trije člani. 3 ZA
Sklep 2
Pravilnik je sprejet. 3 ZA
Točka 4
Anja Hočevar ugotavlja, da zaradi visokih stroškov udeležbe, v letošnjem letu nismo
imeli predstavnika na konferenci CIA, ki je v marcu potekala v Švici.
Branko Ambrožič je podal podroben plan stroškov za udeležbo na konferenci. Ker so
bili le ti previsoki, LZS pa ni pripravljena prispevati k udeležbi naših predstavnikov na
konferencah v tujini, se konference ni udeležil.
Sklep 3
LZS naj v finančnem planu za dodeli sredstva za povračilo stroškov za udeležbo
delegatov na konferencah CIA. 3 ZA
Točka 5
Branko Ambrožič predlaga naj imenujemo namestnika delegata CIA, ker v primeru,
da se sam konference ne more udeležiti, nimamo predstavnika, ki bi na konferenci
imel glasovalno pravico.
Sklep 4
Za namestnika delegata CIA se imenuje Darko Kralj. 3 ZA
Točka 6
Ugotavljamo, da na tem področju na URSCL ni novosti.
Točka 7
Anja Hočevar, ki je pisala zapisnik varnostnega seminarja je poročala, da je žal tonski
zapis samo za prvo polovico predavanja.
Ugotavlja tudi, da navkljub zagotovilom g. Marina, da bodo poročila varnostne
komisije o preiskavah nesreč, v obliki, ki je v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov, objavljena, tako da bodo dostopna vsem, ki jih poročila zanimajo, do te
objave še ni prišlo.
Sklep 5
LZS mora omogočiti dostop do poročil o preiskavi letalskih nesreč najkasneje v 30
dneh. 4 ZA
Točka 8
Anja Hočevar je predstavila plan dela BK za leto 2005. Izpostavila je predvsem nakup
merilne naprave za merjenje vetra, ki bi bila na voljo vsem članom LZS, prednostno
za reprezentančne nastope.

Predstavniki klubov so se strinjali, da bodo skupaj nabrali sredstva za nakup te
merilne naprave, finančno pa bi šel nakup preko LZS.
Točka 9
Anja Hočevar je predstavila plan pomoči s strani MORS. Do danes še ni znan plan
pomoči, ki ga je na MORS posredovala LZS, niti ni znano, če si lahko obetamo kakšno
pomoč z njihove strani.
Točka 10
Avi Šorn je podal odstopno izjavo z mesta predsednika varnostne komisije. Odstop je
bil sprejet. 4 ZA
Anja Hočevar je poročala, da smo prejeli najavo Avija Šorna za polet za zlato značko.
Dodeljen je bil opazovalec Radko Petrović in nadzorni opazovalec Anja Hočevar.
Radko Petrović je predlagal žirijo za DP:
Predsednik žirije: Milan Jerman
Člana žirije: Brane Zalaznik, Jože Jug
Žirija je bila potrjena. 4 ZA
Avi Šorn je ponudil mesto v njegovi ekipi za evropsko prvenstvo enemu mlademu
pilotu.
Aleš Švagelj je povprašal Branka Ambrožiča kako je z njegovo udeležbo na
evropskem prvenstvu. Branko je odgovoril, da je bil na prvenstvo povabljen osebno.
V prihodnje bo o svoji udeležbi na tekmovanjih obveščal vodjo opazovalcev. Prav
tako bo vsa vabila posredoval vodji in ne osebno opazovalcem.
Aleša Švaglja je zanimalo kako je bil organiziran posvet s kontrolorji z Mariborskega
letališča in zakaj drugi balonarji na ta posvet niso bili vabljeni. Branko je odgovoril,
da je bil posvet organiziran v okviru njegove letalske šole.
Sestanek se je končal ob 7:25 v prijateljskem duhu.

Zapisala
Anja Hočevar

Ljubljana, 04.04.2005

Predsednica BK
Anja Hočevar

