ZAPISNIK 76. rednega sestanka Balonarske komisije pri LZS,
ki je bil 5. decembra 2015 s pričetkom ob 10:00 v prostorih Lovenjakovega dvora v Polani.
Prisotni:
Predsednik B. komisije
BK Letimo
BK Uranos
BK NE
BK Roto
BK Bakovci
BK Berta

Štefan Pavlinjek
Vojko Zupan
Aleš Švagelj, Vito Rome
Darko Kralj, Goran Grgić
Štefan Pavlinjek
Silvo Vohar, Branko Ambrožič, Melita Marič
Štefan Bertalanič

Prisotnih 5 klubov od petih članov BK pri LZS, sestanek je sklepčen v celoti in začnemo z
delom.
Točke dnevnega reda:
1. pregled sklepov prejšnjih sej,
2. predstavitev organizacije DP v letenju s toplozračnimi baloni,
3. predlogi spremembe tekmovalnega pravilnika,
4. reprezentanca BK in upoštevanje ter izvajanje obstoječih pravilnikov (pobude in
sankcije),
5. predstavitev zakonodaje EASA 2018,
6. problematika na relaciji CAA baloni,
7. pobude in vprašanja.
1. Pregled sklepov prejšnjih sej
Soglasno potrdimo zapisnik 75. korespondenčne seje.
Soglasna potrditev dnevnega reda.
2. Predstavitev organizacije DP 2016 v letenju s toplozračnimi baloni
Direktor tekmovanja bo Goran Grgić, ki tudi predstavi kako bo dogodek potekal.
3. Predlogi spremembe tekmovalnega pravilnika
Po predstavitvi predlogov in razpravi sprejemamo sledeči sklep :
Minimalna udeležba na državnem prvenstvu je 5 tekmovalcev iz 3 slovenskih klubov, če je vseh
tekmovalcev vsaj 12. V primeru vsaj 6 domačih tekmovalcev se pa še vedno lahko izpelje
regularno državno prvenstvo samo z njimi ali manj od skupno 12.
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4. Reprezentanca BK in upoštevanje ter izvajanje obstoječih pravilnikov (pobude in
sankcije)
Udeleženci mednarodnih tekmovanj so dolžni sporočati svoje odločitve organizatorjem. V
dotičnem primeru tekmovalec ni mogel vplivati na korespondenco z organizatorjem zato ne
sprejmemo sankcij.
REPREZENTANCA:
ko bodo znani vsi rezultati za leto 2015 bo Vito Rome to tudi objavil.
5. Predstavitev zakonodaje EASA 2018
Darko Kralj predstavi spremembe v zakonodaji, ki se dogajajo že nekaj časa in se še nekaj časa
očitno bodo.
6. Problematika na relaciji CAA baloni
Balonarji imamo že nekaj časa ponovno težave z urejanjem plovnosti za svoja plovila tudi po
zaslugi večje ali manjše strokovnosti in večjega ali manjšega spoštovanja Zakona o upravnem
postopku (ZUP).
Prav je, da si več izmenjujemo informacije in bomo s skupnimi ali posamičnimi pritožbami
dosegli več.
Zato je zelo dobrodošla organiziranost balonarjev in pripravljenost medsebojne pomoči pri teh
postopkih.
Zaradi tega se pozove vse, ki bodo imeli težave še naprej, da posredujejo pritožbe tako direktno
na direktorja CAA (info@CAA.si z oznako »za direktorja«) in v vednost balonarski komisiji.
V tej povezavi smo se seznanili tudi z neodzivnostjo predsednika in sekretarja LZS.
7. Pobude in vprašanja
- Ureditev mailing liste (funkcije, balonarski klubi, piloti)
Sklep : Maili balonarskih klubov naj se objavijo na strani LZS v dveh rubrikah, člani in ostali.
Ob 11:00 predsednik zaključi 76. redni sestanek BK-LZS.
Sejo smo zaključili v prijateljskem vzdušju.

Polana, 5. 12. 2015
Zapisnik:

Predsednik BK-LZS:

Branko Ambrožič

Štefan Pavlinjek
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