Zapisnik 38. seje Balonarske komisije LZS

Seja je potekala 15.12.2005 ob 17.00 v sejni sobi LZS, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
Prisotni naslednji klubi z glasovalno pravico:
Radko Petrović BD Feniks
Slavko Avi Šorn AK Ljubljana
Radoš Švagelj BD Uranos (pooblastilo)
Ostali prisotni:
Anja Hočevar, Štefan Žuna, Miro Kolenc
Opravičeno odsotni:
Zmago Jelinčič
Darko Kralj zaradi napake pri pošiljanju vabil in gradiva za sejo navedenih
dokumentov ni prejel. V telefonskem pogovoru pred sejo je predsednico BK obvestil,
da zaradi drugih obveznosti na sejo v nobenem primeru ne bi mogel priti in bo za
udeležbo in glasovanje na seji pooblastil Branka Ambrožiča BK Ptuj. Do začetka seje
navedenega pooblastila nismo prejeli.
Dnevni red:
1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
2. Potrditev zapisnikov 35., 36. in 37. seje
3. Delo LZS, Štefan Žuna, Zmago Jelinčič
4. Poročilo z EP in DP 2005, Rado Petrović
5. Športnik leta 2005
6. Reprezentanca za leto 2006
7. Volitve predsednika varnostne komisije
8. Varnostni seminar
9. Razno
Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki treh od šestih predstavnikov klubov z glasovalno
pravico. Seja je bila sklepčna.
Točka 2
Na zapisnike 35., 36. in 37. seje ni bilo pripomb. 3 ZA
Točka 3
Kot gradivo na sejo je bilo posredovano pismo naslovljeno na balonarsko komisijo v
katerem so podpisniki Darko Kralj, Branko Ambrožič in Tomo Weber opredelili
problematiko s katero se v zadnjih letih srečuje LZS in njeno članstvo in zahtevali

soočenje s predsednikom LZS g. Zmagom Jelinčičem in generalnim sekretarjem LZS
g. Štefanom Žuno.
Ker na sejo ni bilo nobenega izmed treh podpisnikov, ki bi trditve v pismu
argumentirali, so se prisotni člani balonarske komisije opredelili, da o navedenih
trditvah ne bodo razpravljali.
Točka 4
Rado Petrovič je strnil svoje vtise z državnega prvenstva na Vrhniki, ki ga je
organiziralo Balonarsko društvo Feniks. Prav tako je na kratko poročal z evropskega
prvenstva v Debrecenu, ki se ga je udeležil kot tekmovalec. Na kratko je opisal nov
tekmovalni sistem z GPS loggerji.
Do naslednje seje bi veljalo razmisliti o organizaciji bodisi festivala ali tekmovanja,
kjer bi lahko sami v praksi preizkusili delovanje tega sistema.
Točka 5
Skladno s SŠP LZS je največ točk v točkovanju za športnika leta LZS med balonarji
prejel Radko Petrovič. Na točkovanje nihče izmed prisotnih ni imel pripomb. 3 ZA
Točka 6
Anja Hočevar je predstavila točkovanje za reprezentanco, ki je bilo priloženo vabilu
na sejo.
Na točkovanje ni bilo pripomb.
Balonarska komisija skladno s priloženim gradivom imenuje v reprezentanco za leto
2006:
1. Radko Petrović
2. Slavko Šorn
3. Darko Kralj
4. Matko Bozovičar
5. Miran Munda
6. Marko Misson
7. Srečko Rome
8. Vojko Zupan
Sklep je bil soglasno sprejet. 3 ZA
Točka 7
S strani sekretarja LZS smo prejeli zagotovila, da bo v naslednjem letu ponovno
zaživelo delo v varnostni komisiji LZS. Ker smo na 35. seji BK sprejeli odstop
predsednika varnostne podkomisije Avija Šorna, predlagam, da do naslednje seje
oblikujemo predloge za novega predsednika varnostne podkomisije. 3 ZA
Točka 8
Glede na zanimanje za lanski varnostni seminar, ki je bil dobro obiskan, je Anja
Hočevar predlagala, da bi v naslednjem letu ponovno organizirali varnostni seminar.
Avi Šorn je predlagal, da bi organizirali dva seminarja in sicer na osnovnem nivoju, ki
bi bil namenjen osvežitvi znanja, ki bi ga moral poznati vsak pilot z licenco in
seminar, ki bi bil namenjen nadgradnji že osvojenega znanja.

Anja Hočevar je predlagala, da do naslednje seje zberemo predloge za teme in
predavatelje. 3 ZA
Točka 9
Anja Hočevar je poročala, da so na zvezi pripravili pogodbe za refundacijo stroškov
za pripravo na evropska in svetovna prvenstva. Tekmovalci jih bodo prejeli v
kratkem. Pozivamo tekmovalce, da v najkrajšem možnem času te pogodbe podpisane
vrnejo na LZS. LZS bo sredstva povrnila šele, ko bodo pogodbe podpisane.
Na seji IO LZS je bil sprejet sklep o skupnem sodelovanju vseh strokovnih komisij, ki
jih je zajela uredba EU 785/2004. Predsednik LZS je obljubil pomoč pri kontaktiranju
zavarovalnic in državnih ustanov.
Anja Hočevar je pozvala vse prisotne, naj sodelujejo pri pripravi Naših kril in oddajo
kakršne koli članke na temo balonarstva.
Sestanek se je končal ob 18:25 v prijateljskem duhu.

Zapisala
Anja Hočevar

Ljubljana, 21.12.2005

Predsednica BK
Anja Hočevar

