
 
 
Zapisnik 48. seje Balonarske komisije 
 
 
 
Seja je potekala 10.04.2009 v prostorih Letalske zveze Slovenije, Tržaška 2, Ljubljana.  
Seje so se udeležili člani BK z glasovalno pravico: 
 
Aleš Švagelj DB Uranos  
Radko Petrović BD Feniks 
Darko Kralj Balon center NE 
Vito Rome AK Ljubljana 
 
ter 
 
Anja Hočevar BD Uranos 
Jernej Bojanovič BD Uranos 
Srečko Rome AK Ljubljana 
Primož Lajevec LZS 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje  
2. Potrditev zapisnika 45. (redne), 46. in 47. seje BK  
3. Pravilnik za izbor reprezentance v letenju s toplozračnimi baloni  
4. Aktualne spremembe zakonodaje s področja licenciranja letalskega osebja  
5. Krajinski park Ljubljansko barje  
6. Razno  

 
Točka 1 
Na seji so bili prisotni člani 4 od 4 klubov članov Letalske Zveze Slovenije. Seja je bila 
sklepčna. 
 
Točka 2 
Darko Kralj je imel pripombo, da Točka 9 s 45. seje BK ni bila izvršena. Aleš Švagelj je menil, 
da je Predlog 1 na 47. koreposndenčni seji dobil zadostno večino za potrditev. Po krajši 
diskusiji smo vse zapisnike potrdili. 
 
Točka 3 
Anja Hočevar je predlagala spremembe Pravilnika o izboru državne reprezentance v letenju s 
toplozračnimi baloni. Svoj predlog je utemeljila s tem, da so bile razmere v času oblikovanja 
sedanjega pravilnika razmere v balonarstvu v Sloveniji drugačne, sedaj pa se zaradi 
pomanjkanja državnih prvenstev in malega števila FAI tekem v tujini pojavljajo anomalije. 
Prav tako se je letos prvič zgodilo, da je na neko tekmovanje bilo povabljnih več kandidatov, 
kot smo imeli razvrščenih reprezentantov. 
Svoj predlog za dopolnitev je podala v pisni obliki.  
 
Sklep 1 
Pisne pripombe na dan predlog se pošljejo v elektronski obliki na naslov predsednice BK. Rok 
za poslane pripombe je 20.4.2009. Pravilnik se spremeni po hitrem postopku na redni seji 



najkasneje do zapadanja 1. roka prijav na FAI tekme v tujini – 31.5.2009 in velja za izbor 
reprezentance za leto 2010.4 ZA 
 
Na 47. korespondenčni seji smo obravnavali dva predloga rangiranja za reprezentanco. Eden 
od interesentov je od prijave odstopil, drug predlog pa ni pridobil zadostne večine za 
potrditev. 
Predsednica BK je predlagala, da se o razvrstitvi za reprezentanco ponovno glasuje in potrdi 
Jerneja Bojanoviča kot 4. reprezentanta LZS in mu s tem omogoči prijavo na EP v Franciji. 
 
Sklep 2 
V reprezentanco se na 4. mesto razvrsti Jerneja Bojanoviča. 4 ZA 
 
Točka 4 
V pripravi so spremembe aktualne zakonodaje s področja licenciranja letalskega osebja. 
Darko Kralj se je ponudil, da poizve na Ministrstvu za promet in posreduje gradivo vsem 
članom BK. Pregledano gradivo bomo obravnavali na naslednji redni seji BK 
 
Točka 5 
Anja Hočevar je seznanila člane BK o sprejetju Uredbe o ustanovitvi krajinskega parka Barje 
in o ustanovitvi javnega zavoda , ki bo s krajinskim parkom upravljal. Predlaga, da se pripravi 
kodeks obnašanja pri letenju na barju in pripravi skupna izhodišča o morebitni dopolnitvi 
uredbe /letenje po letnih časih, po košnji, primerjava z drugimi krajinskimi parki/. Z 
usklajenim predlogom se sestanemo z upravo krajinskega parka. 
 
Točka 6 
Predsednica BK je izpostavila problematiko delegata FAI. Dosedanji delgat v letošnjem letu ni 
član Letalske zveze. Člani komisije pa so ponovno izpostavili problem plačevanja potnih 
stroškov delegatom za udeležbo na konferencah v tujini. Na podlagi krajše diskusije je bil 
oblikovan 
 
Sklep 3 
Do naslednje redne seje se predlaga kandidate za delagata FAI.  
 
 
Zapisala        Predsednica BK 
Anja Hočevar        Anja Hočevar 
 
 
 
Ljubljana, 19.04.2009 
 


