
 
 
 
 
 
Zapisnik 55. rednega  sestanka balonarske komisije pri LZS, ki je bila 

14.januarja 2010 ob 18.00. uri v Prostorih LZS , Tržaška 2 Ljubljana 
 
 
 
Prisotni : 
Slavko Avi Šorn  predsednik komisije 
Anja Hočevar   DB Uranos 
Vito Rome, Srečo Rome     AK Ljubljana - Barje 
Darko Kralj     BC NE 
Miloš Filimonovič Letimo 
Vohar Silvo, Dejan Buzeti BK Bakovci 
Jernej Bojanovič    BK Vojnik 
 
 
Sekcije 
Varnost  - Ambrožič Branko 
Rekordi  - Ivan Kolenko 
 
Opravičeno odsoten 
Rado Petrovič  DB Feniks    
 
 

Dnevni red: 
 
 
Dnevni red 
1.Potrditev 54-dnevnika. rednega sestanka 
2. Poročila sekcij 
-za varnost-Branko Ambrožič 
-šport-Vito Rome 
-izobraževanje - Jure Lokovšek 
- sodnikov-Jože Jug 
3.  Imenovanje vodje podkomisije za izobraževanje. Predlog Jure Lokovšek. 
4. DP v letu 2010 Vojnik 
5. Delovanje sveta učiteljev 
6. Sodelovanje z direktoratom za letalstvo. 
7. Potrditev tekmovalnega pravilnika. 
8. Razno 
 

 
 
 

Predsednik pozdravi vse prisotne, posebno predstavnike novih klubov in napove, da 
se bosta v kratkem včlanila  še dva balonarska kluba, tako da nas bo letos včlanjenih 



skupno 9 klubov. Pove, da je bila LZS tekma zaradi slabega vremena prestavljena na 
jesen in da se je nanjo prijavilo 10 tekmovalcev. Predlaga dnevni red in preide na 1 
točko Potrditev zapisnika 54 sestanka. 
 
 
Glede zapisnika opozori Anja Hočevar na več neskladij med zapisanim in slišanim na 
prejšnjem sestanku.  
Predsednik pripombe zavrne kot nebistvene in da točko potrditev zapisnika na 
glasovanje. 
 1 sklep :Zapisnik je sprejet v predloženi obliki.  
 
 
 
Ad 2.  
 
Prejeli smo dve poročili sekcij za varnost in šport ( v prilogi ). O obeh smo bili 
informirani in nanju ni bilo pripomb. Zadolžili smo Branko Ambrožiča, da organizira 
varnostni seminar v Bakovcih 5.dec.2010. Tematsko in predavatelje pa mu bomo 
potrdili na sestanku v Mariboru letos poleti. 
Športna komisija – Vito Rome pa bo vsem tekmovalcem, ki bodo to želeli organiziral 
seminar o računalniških programih na tekmovanjih. To bo dobra podpora vsem 
tekmovalcem, ki bodo odšli na SP.  Vso podporo z znanjem in opremo mu bo nudil 
tudi Ivek Kolenko. 
Ivek Kolenko nas obvesti, da že deluje internetna stran naše BK. Naslov bk/baloni.si   
V sekcijo za izobraževanje smo imenovali Jureta Lokovška. 
 
 
Ad 3. soglasno smo sprejeli sklep, da potrdimo Jureta Lokovška za sekcijo za 
izobraževanje.  
 
 
Ad 4. Ker se zaradi bolezni Dušan Bojanovič ni mogel udeležiti sestanka, je njegov 
sin Jernej Bojanovič povedal kaj vse pričakujejo pri odganizaciji DP. 

 
Od prisotnih mu je Vito Rome ponudil pomoč tako, da organizira in predstavi 
sistem računalniške obdelave rezultatov in sistem merjenja z logerji. 
Določili smo tudi žirijo tekmovanja 1. Bertalanič Štefan 
                                                        2. Koprivc Emil 
                                                        3. Žvokelj Igor 
Direktor tekme bo                               Filimonovič Miloš 
Sodniki in merilne ekipe določimo kasneje. 
 
1. sklep: potrdimo imenovane kadre za organizacijo DP v letenju s toplozračnimi 

baloni, ki bo od 8.-11. aprila 2010  v Vojniku. 
 
 
 
Ad 5. Sprejeli in poslušali smo informacijo  Darkota Kralja kot koordinatorja Sveta 
učiteljev.  
 



Ad 6. V kratkem bo sestanek predstavnikov LZS s predstavniki direktorata za 
letalstvo, o katerem dobijo vsi člani poročilo. 
 
 

 
Ad  7. Potrdimo tekmovalni pravilnik z logerji. Na organizatorju tekme pa je, da se 
odloči skladno s katerim pravilnikom se tekmuje. 
 
 
Ad. 8. Anja bo prosila Gabrielo Slavec, da napiše dopis za njeno zastopanje na CIA 
Meetingu. Ko ga dobimo, ga posredujemo  sekretarju LZS, da ga po faxu odpošlje  
naprej. 
 
 
 
 
 
 
G. Kralj je dobil spisek naslovov vseh prisotnih in ga mora čim hitreje posredovati 
predsedniku BK in predsedniku sodnikov. 
 
Sejo smo končali ob 19 uri in 50 minut. 
 
 
Zapisnik:         Predsednik BK : 
    Avi, Slavko Šorn  
 


