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ZAPISNIK 74. rednega sestanka Balonarske komisije pri LZS , 
ki je bil 20. marca 2015 s pričetkom ob 17:55 v prostorih Lovenjakovega dvora v Polani. 
 
Prisotni: 
Predsednik B. komisije  Štefan Pavlinjek 
BK Letimo  Vito Rome s pooblastilom 
BK Uranos  Vito Rome s pooblastilom  
BK NE   Darko Kralj 
BK Roto   Štefan Pavlinjek 
BK Bakovci   Branko Ambrožič s pooblastilom 
 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: 
 Goran Grgić, BC NE 
 Branko Arnejšek, BK Uranos 
 Melita Marič, BK Bakovci 
 
Prisotnih 5 klubov od petih članov BK pri LZS, sestanek je sklepčen v celoti in začnemo z 
delom.  
Pri pregledu dnevnega reda smo sklepčni, da se dnevni red razširi. Predlagani novi dnevi red je 
naveden v spodnjih točkah.  
 
Točke dnevnega reda: 

1. potrditev zapisnikov prejšnjih sej, 
2. izbor organizatorja DP 2015 in potrditev osebja,  
3. financiranje DP ter udeležba tekmovalcev na EP, 
4. funkcije v BK -  prevetritev v BK, 
5. LZS tekma, 
6. športna značka, 
7. izobraževanje osebja za balonarska tekmovanja – sodnike, observerje, merilce, 
8. razno. 

 
1. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej 

 
Soglasno potrdimo zapisnik 73. rednega sestanka v Ljubljani, dne 10. 11. 2014 na sedežu LZS.  
5 ZA, 0 PROTI. 
 
Ob potrditvi zapisnika iz 73. sestanka je bilo ugotovljeno, da manjka več starih zapisnikov, kateri 
se morajo objavili na spletni strani.  

• 65. sestanek - korespondenčni. Seja je bila nična. Na 66. seji smo ugotovili, da 65. seja ni 
bila pravočasno sklicana, ne sklepčna in ni bila izvedena a se jo vseeno vodi pod 
evidenčno številko 65. 

• 67. sestanek – izredni sestanek v Mariboru, 28.8.2012, nekaj dni po nesreči, kjer se je 
zbralo veliko število vseh balonarjev iz Slovenije. Na sestanku niso bili sprejeti nobeni 
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sklepi, vsi smo se le seznanili s tragično nesrečo in takrat znanimi informacijami in 
neformalno pogovarjali. 

• 69 A. sestanek – korespondenčni, dne, 28. 11. 2013. Sprejet je bil sklep o financiranju 
Državnega prvenstva 2013 v Polani s 1000€ s katerimi razpolaga komisija.  

• 72. sestanek - korespondenčni – uredil in pripravil bo Darko Kralj 
 

2. Izbor organizatorja DP 2015 in potrditev osebja 
 
Vito je predstavil mnenja obeh klubov, ki ju je zastopal. 
 
BK Uranos – podpira DP, ker je balonarstvo v zatonu in rabimo vsak dogodek, ki promovira 
balonarstvo. Vitojevo osebno mnenje je, da je to pa res zadnje DP, ki se sprejema na tak način po 
vseh zamujenih rokih. 
 
BK Letimo – podpira DP iz istih razlogov, da tekme potrebujemo za trening, da bi potem šli na 
Evropsko prvenstvo, čeprav je sicer prepozno organizirano. Pogoj za DP je, da bi se 1000€, s 
katerimi vsako leto razpolaga BK, razdelilo pol za DP in pol za pripravo oz. stroške 
reprezentance za Evropsko prvenstvo.  
 
Darko Kralj, Štefan Pavlinjek podpirajo izvedbo DP. Če se danes sprejme Državno prvenstvo, se 
to sprejme in to potem velja. 
 
OSEBJE: 
Direktor tekme – Goran Grgić 
Pomočnik direktorja – Thomas Herndl 
Predsednik žirije – Štefan Pavlinjek 
Nadzornik za varnost – Aleš Švagelj 
Vodja točkovanja – Mlakar Valdemar 
Vodja merilnih ekip – Branko Arnejšek 
Meteo – Avstrija 
 
 
Sklep: Državno prvenstvo v Rakičanu 2015, 24.6.2015 – 28.06.2015, so soglasno sprejeli vsi 
člani. 5 ZA, 0 PROTI 
 

 
3. Financiranje DP ter udeležba tekmovalcev na EP 

 
 
Komisija smatra Državno prvenstvo kot trening za nastop na Evropskem prvenstvu.  

 
1000€ s katerimi razpolaga komisija se uporabi za kritje stroškov plina slovenskih tekmovalcev 
in se enakovredno razdeli med le te. Izplačilo ni možno. Razlika porabljenega plina se doplača, 
če bo potrebno. Goran Grgič obljublja kratke polete v smislu manjše porabe plina.  

 
Kotizacija za DP ostane 80€ za vse prijavljene. Akontacija za plin za ostale udeležence ostane v 
znesku 200€.   
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Predsednik Štefan Pavlinjek bo organiziral sestanek na LZS skupaj s tekmovalci z namenom 
pridobitve dodatnih finančnih sredstev za reprezentanco za udeležbo na EP v Debrecenu 2015.   
 
Sklep: Soglasno so bili sprejeti vsi predlogi. 5 ZA, 0 PROTI 

 
4. Funkcije v balonarski komisiji -  prevetritev v BK 

 
Ker ni bilo odziva na poziv iz 69. ter 71. sestanka, kjer bi člani morali do maja 2014 poslati 
predloge kandidatov funkcij pri balonarski komisiji in posledično tudi v LZS do volilne 
skupščine, so bili podani naslednji predlogi in ugotovitve.    
Mnenje, če ni boljšega plana za naprej, naj predsednik ostane g. Štefan Pavlinjek. Enake ostanejo 
tudi naslednje funkcije oz. predstavniki sekcij: 
Športna sekcija – Vito Rome 
Sekcija za varnost – Branko Ambrožič 
Predsednik BK – Štefan Pavlinjek 
Podpredsednik BK – Darko Kralj 
 
Predlogi sprememb:  
Sekcija za izobraževanje– Anja Hočevar. 
Delegat FAI – Branko Ambrožič 
Direktor reprezentance – Goran Grgić 
 
Pravilnike za FAI športne značke in rekorde bo prevzel, pregledal, uredil in dal objaviti na 
internetno stran Vito Rome. 
 
V skladu s 6. členom, Pravilnika strokovnih komisij LZS lahko predsednik BK skliče sestanek.  
6. člen: »Seje SK so lahko redne, izredne in korespondenčne. Seje SK skliče predsednik SK po 
lastni  presoji, IO LZS ali pa katerikoli član SK, ki zbere vsaj 1/3 podpisov članov SK. Komisija 
ima  praviloma eno sejo letno, ki je lahko tudi korespondenčna. Sklicatelj seje SK mora vsaj 8 
dni pred sejo SK poslati vabilo in pisno gradivo vsem članom SK ter LZS. Glasovanja na 
korespondenčni seji so pisna in so priloga zapisnika seje.« 
 
Štefan Pavlinjek napiše pooblastilo, da Melita Marič lahko skliče sestanke in piše zapisnike. 
 
Sklep: Soglasno so bili sprejeti vsi člani komisije. 5 ZA, 0 PROTI 
 

5. LZS tekma 
 
Sklep: Predlagana LZS tekma v Bakovcih ni potrjena in namesto nje se izvedejo poleti za 
športno značko, hkrati bo to trening za sodnike in merilce za prihajajoče državno prvenstvo.   
5 ZA, 0 PROTI  
 

6. Športna značka 
 
Poleti za pridobitev pogojev za športno značko se bodo odvijali na Balonarskem festivalu v 
Bakovcih, 9. 5. 2015, in bodo predstavljali trening za DP 2015.  
 
Sklep: Soglasno sprejetje predloga. 5 ZA, 0 PROTI 
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7. Izobraževanje osebja za balonarska tekmovanja – sodnike, observerje, merilce 
 
Izobraževanje je predvideno  9. 5. 2015 v Bakovcih med festivalom. Točni datumi bodo znani v 
prihodnje.  
 
Sklep: Soglasno sprejetje predloga. 5 ZA, 0 PROTI 
 

8. Razno 
 

- Oseba, ki ureja spletno podstran BK na spletni strani LZS je še vedno Miro Jakob. Njemu 
se pošiljajo vse potrjene stvari za objavo. 
 

- Vito je Darku podal ustno opozorilo, da se ni športno odjaviti od udeležbe na EP par dni 
pred koncem roka za prijave, saj smo s tem izgubili mesto za nastop. Le-ta pa mu je 
odvrnil, da mu je že na začetku, ko ga je vpisal na seznam, povedal, da je njegova 
udeležba bolj kot ne pod vprašajem in se iz osebnih razlogov pač ne more udeležiti. 

 
- Naslednji predvideni sestanek bo takoj po končanem Državnem prvenstvu v Rakičanu na 

letališču, 28. 6. 2015.  
 
 
Ob 19:35 predsednik zaključi 74. redni sestanek BK-LZS. 
 
 
Sejo smo zaključili v prijateljskem vzdušju.  
 
 
Polana, 20. 3. 2015 
 
Zapisnik:                                                                                                      Predsednik BK-LZS: 
 

Melita Marič                                                                                                    Štefan Pavlinjek 


