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ZAPISNIK 69. rednega sestanka BK - balonarske komisije pri LZS , 
ki je bil 1. oktobra 2013, s pričetkom ob 18:00, v prostorih pisarne LZS, na Tržaška cesti 2, v 
Ljubljani 
 
Prisotni : 
Predsednik BK  Štefan Pavlinjek 
BK Roto  Štefan Pavlinjek 
BK Ljubljana Barje  Slavko Avi Šorn 
BK Uranos  Vito Rome, s pooblastilom 
BK Bakovci  Branko Ambrožič, s pooblastilom 
BK Letimo   Vojko Zupan 
BC NE   Darko Kralj 
 
 
Odsotni: / 
 
Ostali prisotni: 
Miro Jakop, BK Letimo 
Goran Grgić, BC NE 
 
 
Prisotnih 6, odsotni 0, sestanek je sklepčen in začnemo z delom. 
 
Točke dnevnega reda: 
1. Državno prvenstvo za leto 2013 
2. Državno prvenstvo za leto 2014 
3. Državna reprezentanca za leto 2014 in razglasitev najboljšega športnika. 
4. Razno 
 
 
1. Državno prvenstvo za leto 2013 
Obravnavana je bila kandidatura BK Roto za izvedbo Državnega prvenstva 2013 in sicer 5.-8. 
decembra v Polani. Ker drugih kandidatur ni bilo, je bila le-ta soglasno sprejeta. O ponujeni 
pomoči s strani čeških ekip se odloči organizator sam. 
 
2. Državno prvenstvo za leto 2014 
Za državno prvenstvo in morebitne ostale tekme LZS ali FAI se takoj objavi razpis z rokom 
30. oktober. 
 
3. Državna reprezentanca za leto 2014 in razglasitev najboljšega športnika. 
Prisotni so se seznanili z delovnimi verzijami izračunov za reprezentanci (M in Ž) ter 
izračunom za športnika leta. Če bo državno prvenstvo iz prve točke izvedeno se izračune 
popravi, v nasprotnem primeru pa se štejejo za potrjene. 
 
4. Razno 
 
a) Potekala je debata o letošnjem varnostnem seminarju. Ker se ga je običajno izvedlo na 
festivalu v Polani, letos pa bo tam DP, se bo varnostni seminar, ob predpostavki, da se pridobi 
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ustrezne teme in predavatelje, izveden enkrat do konca zime. Za pridobitev tem za VS se 
razpošlje poziv po e-pošti. 
 
b) Zaradi zapleta pri dostavi vabil za sestanke BK je ponovno potekala debata o uskladitvi 
seznamov prejemnikov. Goran Grkić je ponudil izdelavo elektronske mailing liste, uvrščanje 
in brisanje prejemnikov pa  ostane v pristojnosti balonarske komisije. 
 
c) Klube člane LZS se pozove, da naj do maja 2014 pošljejo seznam kandidatov za funkcije 
pri balonarski komisiji LZS za naslednje volitve. 
 
 
 
Ob 18:48 predsednik zaključi 69. redni sestanek BK-LZS. 
 
 
Ljubljana, 1. 10. 2013 
 
Zapisnik:        Predsednik BK-LZS: 
Miro Jakop        Štefan Pavlinjek 
 
 
 
 
 


