Zapisnik 39. seje Balonarske komisije LZS

Seja je potekala 29.07.2006 ob 11.00 v sejni sobi hotela Terme Ptuj.
Prisotni naslednji klubi z glasovalno pravico:
Radko Petrović BD Feniks
Anja Hočevar BD Uranos (pooblastilo)
Branko Ambrožič BK Ptuj
Darko Kralj BC NE
Miran Munda Letalsko in navtično društvo Pegaz (pooblastilo)
Ostali prisotni:
Jože Jug
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 38. seje
Državni rekordi
Razpis za DP 2007
Delo IO LZS
Volitve predsednika varnostne komisije
Varnostni seminar
Razno

Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki petih od šestih predstavnikov klubov z glasovalno
pravico. Seja je bila sklepčna.
Točka 2
Na zapisnik 38. seje ni bilo pripomb.
Točka 3
Predsednica BK je predlagala, da se spremenijo normativi za doseganje državnih
rekordov skladno s tabelo, ki je bila priložena gradivu za sejo.
Ob pregledu predlaganih normativov je bil podan predlog da se normative za rekorda
dolžina in trajanje preračuna sorazmerno glede na dosežek: balon do 3000 m3 / 100
km / 5:00:00 . Izračun bo pripravila predsednica BK in bo obravnavan na
korespondenčni seji. Normativi za višinski rekord ostanejo nespremenjeni. 5 ZA
Točka 4
Skladno s SŠP LZS se pripravi razpis za organizatorja državnega prvenstva.

Točka 5
Člani balonarske komisije pogrešajo več informacij o delovanju LZS med letom.
Predvsem pogrešajo medsebojno sodelovanje in povezovanje posameznih strokovnih
komisij – izmenjava informacij, pravilniki, sodelovanje z Ministrstvom za promet.
Točka 6
Po odstopu Avija Šorna z mesta predsednika komisije za varnost v balonarski komisji
je potrebno izvoliti njegovega namestnika.
Na predlog Darka Kralja se oblikuje tričlanska komisija za varnost. V njej bodo
sodelovali predstavniki treh klubov članov LZS.
Imenovanje komisije je prestavljeno na naslednjo sejo BK. 5 ZA
Točka 7
Predsednica BK je prosila člane komisje naj predlagajo teme in sogovornike za
organizacijo kvalitetnega varnostnega seminarja. Predlogi za seminar morajo biti
poslani predsednici BK do 15.09.2006 na njen e-mail.
Točka 8
Rado Petrovič je izpostavil elektronsko pošto, ki jo je 02.06.2006 vsem članom
balonarske komisije poslala predsednica BK. V njej je bil poleg registrske številke
balona, ki je bil udeležen v letalski nesreči, naveden tudi oglaševalec na balonu.
Ker nanj bi bili zaradi te navedbe izpostavljeni tožbi s strani oglaševalca, je pozval
odgovorno osebo naj odstopi.
Predsednica BK je odgovorila, da zaradi omenjene situacije ne namerava odstopiti in
je pozvala člane komisje naj ji, če menijo, da njeno delo ni bilo primerno, izglasujejo
nezaupnico. Predloga za glasovanje o nezaupnici nihče ni podprl.
Branko Ambrožič je pozval predsednico BK naj na Ministrstvu za promet sproži
postopek, po katerem bi baloni tako kot jadralna letala lahko leteli v kontroliranem
zračnem prostoru brez transponderja.
Sestanek se je končal ob 13:25 v prijateljskem duhu.

Zapisala
Anja Hočevar

Ljubljana, 16.08.2006

Predsednica BK
Anja Hočevar

