
 
 
Zapisnik 42. seje Balonarske komisije 
 
 
Seja je potekala 13.12.2006 ob 18.00 v sejni sobi Letalske zveze Slovenije. 
Prisotni naslednji klubi z glasovalno pravico: 
 
Anja Hočevar BD Uranos (pooblastilo) 
Riko Vranc Letalsko in navtično društvo Pegaz  
Slavko Šorn AK Ljubljana 
Darko Kralj BC NE – prisoten pri 6. točki dnevnega reda 
Radko Petrović BD Feniks - prisoten pri 6. točki dnevnega reda 
 
 
Ostali prisotni: 
Miro Kolenc - prisoten pri 6. točki dnevnega reda 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje 
2. Potrditev zapisnika 39., 40., in 41. seje 
3. Normativi za državne rekorde 
4. Pravilnik o izboru državne reprezentance 
5. Volitve predsednika varnostne komisije 
6. Varnostni seminar 
7. Razno 

 
Točka 1 
Na seji so bili prisotni predstavniki treh od šestih predstavnikov klubov z glasovalno 
pravico. Seja je bila sklepčna.  
 
Točka 2 
Na zapisnik 39., 40. in 42. 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. 
Normativi so bili prilagojeni sklepu 39. seje BK. 
3 ZA 
 



Točka 4 

Glede na to, da na seji ni bil prisoten nihče izmed pobudnikov spremembe pravilnika, 
so se prisotni odločili, da o tej točki ne bodo razpravljali in da pravilnik ostane 
nespremenjen. 3 ZA 
 
Točka 5 
Navkljub sklepom 39. seje BK in pozivom predsednice komisije naj člani predlagajo 
tričlansko varnostno komisijo, teh predlogov predsednica do začetka seje ni dobila, 
zato se razprava prenese na naseldnjo sejo. 3 ZA 
 
Točka 6 
 
Predlagane so bile naslednje teme za varnostni seminar: 

- ravnanje s plinom, 
- prva pomoč, 
- frazeologija in letenje v kontroliranem zračnem prostoru. 

Potrebno je pripraviti kvalitetna predavanja. 
 
Točka 7 
Predsednica BK je poročala z zanjega sestanka IO LZS. 
 
Darko Kralj je obvestil pristone, da namerava v kratkem organizirati seminar o 
komunikaciji v kontroliranem zračnem prostoru in letalski frazeologiji. Poleg tega je 
poročal, da je v pripravi predpis, ki bi določal, da bi morali vsi, ki želijo leteti v 
kontroliranem zračnem prostoru, opraviti preizkus znanja angleškega jezika, zato 
vsem priproča opravljanje tega preizkusa. Pri tem je izpostavil tudi dejstvo, da bi 
Ministrstvo za promet moralo predpisati tudi slovensko frazeologijo, ki bi se morala 
uporabljati v slovenskem zračnem prostoru. 
 
 
Sejo smo zaključili ob 18.40. 

 

Zapisala       Predsednica BK 

Anja Hočevar       Anja Hočevar 

 

Ljubljana, 16.08.2006 
 
 
 


