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ZAPISNIK 64. rednega sestanka BK - balonarske komisije pri LZS, 
ki je bil 15. januarja  2012 s pričetkom ob 11:05 v prostorih Lovenjakovega dvora v Polani. 

 
Prisotni : 

 
Predsednik BK  Štefan Pavlinjek 
AK Ljubljana Barje    Vito Rome 
BC NE                Darko Kralj 
BK Ekopool       Dušan Bojanovič pooblastilo  
BK Feniks  Matko Bozovičar 
BK Letimo         Vojko Zupan 
BK Roto  Štefan Pavlinjek 
BK Uranos          Vito Rome pooblastilo 
BK Vojnik          Dušan Bojanovič 
LN  Pegas           Riko Vranc 
 

Odsotna: 
 
BC Barje 
BK Ogenj 
 

Ostali prisotni: 
 
Branko Ambrožič, komisija za varnost 
Goran Grgić, BC NE 
Igor Divjak, BC NE 
Silvo Vohar, BK Bakovci 
 

Predsednik BK v novem letu pozdravi vse prisotne in odpre 64. redni sestanek BK-LZS. 
Sestanek je sklepčen in začnemo z delom. 
 
Točke dnevnega reda: 

 
1. potrditev zapisnika 62. rednega sestanka 
2. potrditev zapisnika 63. korespodenčne seje 
3. potrditev tekmovanj v letu 2012 za DP in LZS 
4. program dela v letu 2012 
5. razno 
 
1. 

Soglasno potrdimo zapisnik 62. rednega sestanka balonarske komisije. 

2.  

Soglasno potrdimo zapisnik 63. korespodenčne seje balonarske komisije. 

3. 

V podaljšanem roku razpisa za tekmovanja v letu 2012 sta prispeli dve kandidaturi, in sicer:  
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- kandidatura BK Letimo za organizacijo DP v Trebnjem, 20.-23. september 2012 

- kandidatura BK Vojnik za organizacijo LZS tekme v Vojniku, 13.-15. april 2012  

Soglasno potrdimo obe kandidaturi s predlogom podanim spodaj. 

Zaradi več pripomb tekmovalcev in klubov glede visokih kotizacij na naših tekmovanjih, ki 
jih morajo poravnati tekmovalci, predlagamo, da se osnovna kotizacija zmanjša na minimum 
oz. celo odpravi. Ker predstavlja porabljeni plin glavni strošek, ga tekmovalci plačajo 
organizatorju sproti glede na lastno porabo oz. v nekem pavšalu cca. 50€ na polet, lahko pa ga 
pripeljejo tudi sami. Organizatorja morata do začetka prijav na posamezno tekmo določiti 
višino nove kotizacije in obračun plina. Na ta način se bo plin obračunaval bolj transparentno. 

4. 
 
Kot že omenjeno bomo imeli v letošnjem letu dve tekmovanji in kar nekaj festivalov. 
Pozdravimo tudi izpeljana seminarja, varnostni seminar na Ptuju in seminar novosti EASA-e 
v Polani, ter spodbujamo prihodnje seminarje. 
 
Nato se razvije splošna debata o bolj in manj pomembnih temah znotraj balonarstva in BK. 
Oblikujejo se naslednji sklepi in predlogi: 
 

- predsednik pojasni, da je sedaj zavarovanje cenejše za 5% v kolikor imate kartico 
Obrtnik. Predsednik se ponudi, da bo šel takoj v petek na Zavarovalnico Triglav, kjer 
ima večina pilotov zavarovane balone in poizkusil pridobiti popust za imetnike 
članske kartice LZS. 

- dosedanja pogajanja z dobavitelji plina žal še niso bila uspešna, vendar pa naslednji 
mesec prihaja v Maribor nov distributer pogonskih derivatov in obljublja do 20% nižje 
cene plina.  

- predlogi za izboljšavo in spremembe tekmovalnega pravilnika naj se usklajujejo s 
predsednikom športne komisije. Dosedanja predloga o odprtih državnih prvenstvih pri 
nas in v tujini ter njuna točkovanja potrebujeta besedilo, formo in izračune. Usklajene 
in pripravljene predloge lahko potrdimo tudi korespodenčno v kratkem času. 

- zaželjena je večja angažiranost direktorja reprezentance g.Žvoklja in pridobitev 
morebitnih sredstev za tekmovalce, ki se udeležujejo tekmovanj v tujini 

- stara internetna stran še vedno ni posodobljena ter prenešena na novo LZS stran. BK 
Letimo bo poizkusil angažirati svojega člana Mira Jakopa in stran spraviti v tek. 

 
5. 
 
Okvirno določimo naslednji 65. redni sestanek, ki bo 13.-15. aprila v Vojniku.  
 
Ob 11:55 predsednik zaključi 64. redni sestanek BK-LZS. 
 
 
Polana, 15.1.2012 
 
Zapisnik:        Predsednik BK-LZS: 
 
Vito Rome        Štefan Pavlinjek 


