Zapisnik sestanka 57 balonarske in športne komisije pri LZS, ki je
bil 9. aprila 2010 ob 12.00. uri v Prostorih hotela Faraon , Celje

Prisotni :
Slavko Avi Šorn predsednik komisije
AK Ljubljana Vito Rome
BK Feniks Matko Bozovičar
BK Barje Filip Štucin
BK NE Darko Kralj (podpredsednik komisije)
BK Letimo Vojko Zupan
BK Bakovci Odsoten
BK Vojnik Jernej Bojanovič
BK Ekopool Gregor Koprivc
BK Uranos Anja Hočevar
BK Ogenj odsoten
LN Pegas Riko Vranc
Sekcije
Varnost - Ambrožič Branko
Rekordi - Ivan Kolenko
Dnevni red
1.

Razpis LZS tekme Dolenjska in Bakovci

2.

Priprava na skupščino LZS

3.

Sodelovanje z direktoratom za letalstvo

4.

Razno

AD 1! Prejmemo in potrdimo organizacijo LZS Tekme Dolenjska 2010 ki bo :
19.06., rezervni termin če odpade pa 20.06. na isti lokaciji (Trebnje-okolica).
PRIREDITVENO OSEBJE:-Direktor tekmovanja: Miloš Filimonovič
Pomočnik tekmovanja: Žvokelj Igor -Nadzornik za varnost: Šorn Slavko
Predsednik Žirije: Štucin Filip

-

Štartnina je 100€ katera zajema plin , malico, večerjo. Za udeležence, ki letijo s svojim plinom in se
udeležijo le tekmovanja štartnine ni.
Rok za prijavo na tekmo je 15. maj 2010 na - mail slavkosorn@hotmail.com
Prijava na festival na mail vojko@letimo.si GSM 041 684 823

Istočasno se bo odvijalo balonarsko srečanje v Trebnjem, kateri bo potekal že v petek
popoldan18.06.-Free fly, sobota 19.06. ter nedelja 20.06. pa bo združeno tekma LZS ter srečanje
balonarjev.
Vsi kateri bodo tekmovali imajo iste ugodnosti kot ostali na srečanju.
In sicer v ceno štartnine je zajeto: - plin- večerja (petek-sobota) - zajtrk (sobota-nedelja) - kosilo
(nedelja) - karte – Trebnje –z okolico

AD 2 Šorn seznani prisotne s finančnim poročilom in finančnim načrtom LZS. Na poročila ni pripomb.
V nadaljevanju pove da se na volilni skupščini voli in imenuje posamezne funkcionarje na položaje, ki
jih predvideva statut LZS. Za naš večji vpliv na delo LZS je pomembno, da imamo čim več
predstavnikov v izvršnem odboru .
Zato podpremo kandidaturo Anje Hočevar – komisija za izobraževanje
Šorn Avi Slavko – podpredsednik LZS
Predloga soglasno sprejeta.

AD 3 Sodelovanje z direktoratom za letalstvo je sicer boljše kot v preteklosti, vandar pod pričakovanji.
Glede na to, da je strokovna usposobljenost pilotov prostoletečih balonov na visokem nivoju, v
preteklosti nismo imeli nesreč in je vzdrževanje balonov na Evropskem nivoju smatramo, da si
zaslužimo večjo avtonomijo in upoštevanje pri nadzoru glede na Evropsko direktivo in zakonom o
letalstvu.

AD 4 Določimo datum in dnevni red 58 . sestanka balonarske komisije pri LZS.
Ta bo v Trebnjem 19.6.2010 ob 11.uri v uradnih prostorih LZS tekme.
Dnevni red :
- Pregled zapisnika 56 seje BK (Vojnik 5.3.2010) in sestanka športne in balonarske komisije
(Celje 9.4.2010)
- Varnostni seminar BK
- Pregled sistema priznanj in morebitne kandidature
- Državno prvenstvo 2010
- Razno
Sestanek je bil končan ob 12 uri in 50 minut.
Zapisnik:

Predsednik BK :
Avi, Slavko Šorn

