Predlog za dnevni red balonarske komisije – beri zahteva !!
Na strokovnih srečanjih balonarjev iz SV konca Slovenije smo razen ostale
problematike prišli do naslednjih zaključkov, ki se tičejo izključno športa, sj letalska
zveza za druga ne obstaja, kot trdi in zna poudarit njeno vodstvo.
LZS v zadnjih letih ne deluje tako, kot bi si to želelo njeno članstvo. Zveza je finančno
in organizacijsko čisto na tleh. V zadnjih letih ni vidnih programov za pospeševanje
športa, prav nasprotno razmere so se drastično poslabšale, kar je odraz splošne
gospodarske situacije in pa predvsem nesposobnosti vodstva LZS, ki je popolnoma
izgubilo stik z bazo in je zadostno samo sebi.
Naj navedemo samo nekaj perečih problemov, ki se neposredno tičejo balonarske
komisije in posredno vsega ostalega članstva:
LZS ni uspela kot krovna organizacija vplivati na spremembo zakona o letalstvu in
spremljajočih podzakonskih aktov in je dopustila da so športno letalstvo izenačili z
letalskimi prevozniki, kar povzroča društvom nemalo organizacijskih in finančnih
problemov. V tem je aktivno sodeloval tudi predsednik zveze, saj njegov predlog
zakona ni bil v osnovi nič drugačen in za športno letalstvo ni predvideval kreditov, kot
so to organizirali v večini držav EU.
LZS nima dialoga s pristojnimi organi in ne informacij javnega značaja, ki se tičejo
njenega članstva.
Vsi krediti, ki jih imamo preko MOK-a so za članstvo več ali manj neuporabni, saj
bazirajo predvsem na Ljubljano, ki pa ni domicil večine članstva.
Zaradi nesposobnosti vodstva LZS smo izpadli iz financiranja športne zveze, ki je
prav tako organizacija MOK-a.
LZS je troma in nefleksibilna, saj ne izvaja niti programov, ki si jih zastavi in niti
slučajno ni sposobna reagirati na zadeve, ki se zgodijo med letom.
Eden izmed perečih problemov je zavarovanje plovil, ki je pri nas zaradi
nesposobnosti LZS trikrat dražje kot v ostali EU, saj so tam nacionalne zveze
pritisnile na zavarovalnice in dosegle občutno zmanjšanje premij za svoje člane.
Zaradi tega je opazen osip v članstvu vsaj iz strani balonarske komisije, kjer je že
ogrožena njena eksistenca. Vedno več članstva se namreč sprašuje, kaj dobi za svoj
vložek v članstvo LZS in večinsko ugotavlja da čisto nič razen stroška članarin, saj je
vse ostalo prepuščeno iznajdljivosti in finančni moči društev, ki so si vsaj v balonanju
ves kapital prislužila sama oziroma so to osebni vložki posameznih članov.

Da je vodstvo zveze nezainteresirano za probleme svojega članstva kaže dejstvo, da
sta bila predsednik in generalni sekretar nekajkrat vabljena na komisijo, vendar se je
le-te udeležil le slednji, ki pa na skoraj noben problem ni podal konkretne rešitve.
Aroganca vodstva je še večja, ko na otvoritev in podelitev revnih medalj na državnem
prvenstvu ni predsednika in predstavnikov LZS in imajo tekmovalci vtis, da zastopajo
kakšno lokalno vaško društvo ne pa LZS. Da ne omenimo mednarodnih tekmovanj,
kjer ker pač nismo nogomet in izgledamo tako kot da smo prišli iz kakšnega
Afriškega plemena (edini lahko pridemo namreč na podelitev zgolj v trenerki za prosti
čas) in ne zastopamo suverene države EU, da ne omenimo da vse financiramo sami.
Zaradi omenjenih težav pozivamo vodstvo (predsednika in sekretarja), da se
udeležita naslednje komisije z v naprej pripravljenimi odgovori in konkretnimi
rešitvami nastalih problemov. V nasprotnem primeru ju pozivamo da odstopita, saj
bomo primorani drugače izreči nezaupnico.
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