
PRAVILNIK O DELU OPAZOVALCEV 
 
 

1. člen 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 
Opazovalec – je uradna oseba, ki je zadolžena, da na tekmovanjih verodostojno 
beleži potrebne podatke za dokazovanje dosežkov, skladno z zahtevami 
organizatorjev tekmovanja ali balonarske komisije. 
 
Pooblastilo za rekorde in športne značke – opazovalec ga lahko pridobi z 
opravljenim izpitom za pooblastilo za rekorde in športne značke. S tem 
pooblastilom lahko opazovalec beleži ali nadzoruje poizkus rekorda ali polet za 
športno značko.  
 
Nadzorni opazovalec – je uradna oseba, ki skladno s pravilnikom o doseganju 
rekordov in CIA priznanjih in športnih značkah, nadzira izvedbo poleta za rekord ali 
športno značko. Nadzorni opazovalec je zadolžen za zbiranje vse dokumentacije, ki 
je potrebna za dokazovanje dosežka in jo skladno s pravilniki zahteva LZS. Vso 
zbrano dokumentacijo mora v  roku 30 dni od dneva dosežka predložiti balonarski 
komisiji. Balonarska komisija mora to dokumentacijo pregledati v roku 60 dni od 
dosežka in jo predložiti LZS. 
 
Vodja opazovalcev – je uradna oseba, ki je pristojna za dodeljevanje opazovalcev 
na tekmovanjih, pri poizkusih rekordov ali poletih za športne značke. 
Vodja opazovalcev skrbi za prijavo opazovalcev na tekmovanja na državni in 
mednarodni ravni. 
Odgovoren je za organizacijo izobraževanja opazovalcev in vodi register 
opazovalcev. 
 
Komisija za izobraževanje – je odgovorna za pripravo učnega načrta, izvedbo 
teoretičnega izobraževanja in praktičnega preizkusa znanja. 
Komisija je sestavljena iz: 

- vodje opazovalcev 
- delegata CIA 
- predsednika BK 

 
Komisija vodi izobraževanje za: 
- opazovalca 
- pooblastilo za rekorde in športne značke 

 
Register opazovalcev – je dokument v katerem se nahajajo naslednji podatki 
opazovalcev: 
- ime, priimek in naslov opazovalca 
- klub v katerega je včlanjen 
- e-mail 
- telefon 
- zadnje izobraževanje 
- vsa tekmovanja, ki se jih je opazovalec udeležil 



Register opazovalcev je dostopen na vpogled vsem članom balonarske komisije pri 
LZS. 
 

2.člen 
POGOJI 

 
Opazovalec mora biti član LZS. Starost opazovalca je najmanj 16 let. Opazovalec 
mora opraviti izpit pri balonarski komisiji in mora imeti veljavno licenco za 
opazovalca. 
Opazovalec pri poizkusih rekordov ali poletih za športne značke mora pridobiti 
pooblastilo za rekorde in športne značke. Na tekmovanjih lahko opazovalca pri 
poletih za športne značke zamenja uradni opazovalec na tem tekmovanju. 
  

3.člen 
PRIDOBITEV LICENCE 

 
Licenco opazovalec pridobi z opravljenim izpitom za opazovalca. Izpit je sestavljen 
iz teoretičnega dela in praktičnega preizkusa znanja.  
Literatura za izpit: 
- tekmovalni pravilnik 
- observerski priročnik 
- priročnik za orientacijo 
- poznavanje instrumentov, predvsem GPS 

 
 

4.člen 
PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA REKORDE IN ŠPORTNE ZNAČKE 

 
Pooblastilo pridobi opazovalec z opravljenim izpitom za to pooblastilo. 
Literatura za izpit: 
- pravilnik o doseganju rekordov 
- CIA priznanja in športne značke 
- poznavanje instrumentov 
 

 
5. člen 

VELJAVNOST LICENCE 
 

Licenca je veljavna dve leti po opravljenem izpitu.  
 

6.člen 
PODALJŠANJE VELJAVNOSTI LICENCE 

 
Opazovalec lahko licenco podaljša z udeležbo na tekmovanju na državni ali 
mednarodni ravni ali z udeležbo na izobraževanju za opazovalce.  
Veljavnost licence se podaljša za dve leti od udeležbe na takem tekmovanju oz. od 
udeležbe na izobraževanju. 
Udeležba opazovalcev na tekmovanjih in izobraževanjih se vodi v registru 
opazovalcev.  



Udeležbo na državnem prevenstvu javi vodji opazovalcev organizator prvenstva, 
udeležbo na mednarodnih tekmovanjih pa mora opazovalec sam javiti vodji 
opazovalcev in priložiti ustrezna dokazila o udeležbi. 
 

7.člen 
DODELJEVANJE OPAZOVALCEV 

 
Na državnih prvenstvih, poizkusih rekordov in poletih za športne značke velja 
pravilo, da mora biti opazovalec iz drugega kluba kot tekmovalec oz. kandidat. 
 

8.člen 
UDELEŽBA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 

 
Izbor opazovalcev za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih 
Izbor opravi komisija za izobraževanje opazovalcev. Pri izboru upošteva kriterije, ki 
so navedeni v tem pravilniku. 
Komisija ima pravico, da za udeležbo na mednarodnem tekmovanju določi 
opazovalca, ki ne ustreza vsem kriterijem ali pa izloči opazovalca, ki ustreza vsem 
kriterijem. Svojo odločitev argumentira in poda pisno. Odločitev se hrani v arhivu 
BK.  
 
Kriteriji za izbor opazovalcev: 
 

1. Obvezno je znanje angleškega jezika. 
 

2. Opazovalec mora imeti veljavno licenco. 
 

3. Pred udeležbo na tekmovanju v tujini mora opazovalec sodelovati na 
najmanj dveh državnih tekmovanjih. 

 
4. Opazovalec mora sodelovati na enem izmed zadnjih dveh državnih 

prvenstev. 
 

5. Pred udeležbo na svetovnem prvenstvu mora opazovalec sodelovati na enem 
tekmovanju v tujini nižjega ranga ( EP, WAG, FAI ). 

 
6. V primeru, da je organizator predvidel več mest za opazovalce iz Slovenije, 

je eno mesto namenjeno opazovalcem , ki še niso nikoli sodelovali na 
tekmovanju v tujini / v primeru svetovnega prvenstva je eno mesto 
predvideno za opazovalca, ki se svetovnega prvenstva še ni udeležil. Če se je 
na to mesto prijavilo več opazovalcev, ima prednost tisti, ki se je udeležil 
več državnih prvenstev. 

 
7. Ostale prijavljene se razvrsti po številu tekmovanj v tujini, ki so se jih v 

zadnjih štirih letih udeležili kot opazovalci po sledečem sistemu: 
• Udeležba na svetovnem prvenstvu: 2 točki 
• Udeležba na EP, WAG : 1 točka 
• Udeležba na tekmi FAI : ½ točke 

 



8. Izbrani bodo opazovalci, ki so zbrali najmanj točk. V primeru, da imata dva 
opazovalca enako število točk, bo izbran tisti, ki je sodeloval na več DP. 

 
9. Opazovalcu, ki se je prijavil na izbor za mednarodno tekmovanje in ni bil 

izbran zaradi prevelikega števila zbranih točk, se od skupnega števila točk, 
ki jih je opazovalec zbral, odšteje toliko točk, kot bi mu jih prinesla 
udeležba na tem tekmovanju. 

 
 

9.člen 
ODPOVED UDELEŽBE 

 
Odpoved udeležbe 
Opazovalec se lahko udeležbi na mednarodnem tekmovanju odpove v korist 
naslednjega v vrsti, vendar vsaj 7 dni pred potekom roka za prijavo organizatorju 
tega tekmovanja. 
Opazovalec mora odpovedati udeležbo na državnem prvenstvu najkasneje 14 dni 
pred začetkom državnega prvenstva.  
 
Odpoved udeležbe brez razloga 
V primeru, da se opazovalec tekmovanja ne udeleži in za to nima tehtnega razloga 
ali se svoji udeležbi odpove prepozno, tako da zamenjava opazovalca ni mogoča, se 
opazovalca kaznuje s prepovedjo udeležbe na mednarodnih tekmovanjih za časovno 
obdobje, sorazmerno z velikostjo nastale škode, ki se šteje od datuma začetka tega 
tekmovanja.  
Kazen izreče balonarska komisja na predlog komisije za izobraževanje opazovalcev. 
 

10.člen 
IZBOR NAJBOLJŠEGA OPAZOVALCA 

 
Organizator državnega prvenstva lahko organizira izbor za najboljšega opazovalca 
na prvenstvu. 
Za najboljšega opazovalca lahko glasujejo vsi sodelujoči tekmovalci in debrieferji. 
Glasovanje poteka za vsak polet posebej in sicer: 

• Tekmovalec oceni opazovalca, ki mu je dodeljen, z oceno od 10 (najboljše)  
do 1 (najslabše). 

• Debriefer oceni vse opazovalce, ki mu ta polet poročajo, z ocenami od 5 
(najboljše) do 1 (najslabše). 

Končno oceno posameznega opazovalca dobimo tako, da seštejemo število 
dobljenih točk in dobljeno vsoto delimo s številom tekmovalcev, ki jim je bil 
opazovalec dodeljen. 
Najboljši opazovalec je tisti, ki ima najvišji količnik. 
 

11.člen 
SANKCIJE 

 
Komisija za izobraževanje opazovalcev lahko predlaga naslednje sankcije: 
- prepoved udeležbe na mednarodnih tekmovanjih 
- odvzem licence opazovalca 

 



Sankcijo prepovedi udeležbe na mednarodnih tekmovanjih lahko izreče balonarska 
komisija za naslednje kršitve: 
- odpoved udeležbe na državnem prvenstvu brez tehtnega razloga manj kot 14 

dni pred izvedbo državnega prvenstva 
- odpoved udeležbe na mednarodnem prvenstvu, če je rok prijave že potekel 

in zamenjava opazovalca ni bila možna 
- neprimerno vedenje 
- zamujanje in neupoštevanje navodil organizatorja tekmovanja  
 

Sankcijo odvzema licence lahko izreče balonarska komisija za naslednje kršitve: 
- nekorektno in pristransko sojenje, namerno oškodovanje tekmovalca 
- neupoštevanje navodil vodje opazovalcev, debrieferja ali direktorja 

tekmovanja 
- javno nestrinjanje z odločitvami vodje opazovalcev, debrieferjev, direktorja 

tekmovanja ali žirije 
- nekorekten odnos do tekmovalcev, drugih opazovalcev, debrieferjev, 

direktorja tekmovanja ali žirije 
 

 
 


