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Zapisnik 

 

 

17. redne seje SO ASS, ki je bila v torek, 28. 3. 2017, ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, 

Letališka cesta 33a v Ljubljani. 

 

Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Igor Godec, Andrej Kotnik  

in Andreja Jošt 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje 

2. Pregled dela od zadnje seje 

3. Pregled poročil glavnih sodnikov 

4. Obravnava programa dela in finančnega načrta 2017 

5. Priprava predloga nove sestave SO ASS 

6. Priprava posveta z glavnimi sodniki 

7. Potrditev NTO za obdobje 2017-2021 

8. Razno 

 

 

AD 1. 

Na zapisnik 16. redne seje ni bilo pripomb saj je bil pregledan in potrjen pred objavo v 

publikaciji Atletski sodnik 2016. 

 

 

AD 2. 

• SO je na 16. redni seji sprejel sklep št. 88, s katerim je predlagal potek izplačevanja 

stroškov GS na tekomovanjih v letu 2017 na način, kot je veljal pred spremembo 

davčne zakonodaje. Izplačila se ne vršijo več preko AZS, ampak klubi izplačujejo 

potne stroške in nadomestilo direktno GS po končanem tekmovanju. Razen enega 

primera iz januarja (PS v dvorani za PI in PE U16) SO ni prejel podatka o neizplačilu 

stroškov. 
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Ponovno pozivamo klube, da so dolžni poravnati stroške imenovanja GS direktno 

GS po koncu tekmovanja 

• SO ASS  klub pozivu do današnjega dne s strani AK Poljane ni prejel ustrezne 

dokumentacije o oblikovanju ZAS pri AK Poljane (po obvestilu o ustanoviti smo 

posredovali poziv, da je SO potrebno predložiti tudi dokumente, iz katerih je 

razviden način ustanovitve in seznam voljenih ali imenovanih predstavnikov 

zbora) zato SO ugotavlja, da zbor formalno ne obstaja. Na osnovi izjave 

predstavnika AK Poljane, g. Jagarinca, na sestanku Sveta Atletskih sodnikov 

Slovenije, ki je bil 19. 11. 2016 v Ljubljani pa SO ASS smatra, sa so sodniki 

pripravljeni sodelovati z ZAS Maribor.  

SO ponovno izraža svoje stališče, da v Mariboru ni potrebe po ustanavljanju 

dodatnega zbora atletskih sodnikov, saj v tej sredini že deluje Zbor atletskih 

sodnikov Maribor. Vse atletske sodnike iz Maribora pozivamo, da svojo 

predanost atletiki uresničujejo s sodelovanjem v obstoječem zboru atletskih 

sodnikov, ki mu predseduje g. Igor Godec. 

 

Komentar SO:  

SO opozarja tako klube kot zbore atletskih sodnikov, da je delovanje posameznikov 

kljub temu, da imajo opravljen izpit za atletskega sodnika, uradno samo če delajo 

pod okriljem AZS t.j. v okrilju zborov atletskih sodnikov, ki so člani Združenja 

atletskih sodnikov Slovenije. Torej so rezultati, ki so doseženi na tekmovanjih, kjer 

ne sodelujejo sodniki, ki delujejo v okviru zborov atletskih sodnikov članov 

Združenja, neveljavni. 

• V več krajih so bila skladno z napovedjo izvedena izobraževanja za atletske sodnike 

in sicer: 

- Radovljica (11 udeležencev) 

- ZAS Ljubljana (15 udeležencev) 

- Fakulteta za šport (16 udeležencev) 

- Novo mesto (33 udeležencev) 

V pripravi pa sta še izobraževanji v Velenju (11) in na Koroškem (17). 

• SO ASS bo do 15. 4. 2017 objavil listo predavateljev za izobraževanja za atletske 

sodnike. Predavatelji, ki niso obnovili licence NTO in posledično niso na seznamu, 

nimajo pooblastil za izobraževanje.  

 

AD 3. 

 

1 - Kolesarski ciklokros in tekaški kros, Novo mesto, 26. 11. 2016  

 

Dobro organizirano tekmovanje, kolesarji so prispevali velik delež k dobremu vzdušju z 

navijanjem tako za tekače, kot za kolesarje.  

Delo posameznih žirij  v redu.  



Prvič v zgodovini športnih prireditev sta na isti progi potekala tekaški in ciklokros. 

Izmenoma: tek - ciklokros.  

Ocena dela sodniških žirij: 5,0 

 

2 - 1.Miklavžev miting v metih, Ptuj, 03. 12. 2016 

 

Večina nosila sodniški znak, rdeči trak so vodje disciplin nosili.  

Priprava metališč: sektor, oprema, samaforji v redu. 

Ocena dela sodniških žirij: 4,6 

 

 

3 - Božični miting Brežice, Brežice, 23. 12. 2016  

 

V redu so vsa tekmovališča z izjemo palice.   

Pri palici so neustrezne blazine, neustrezno je tudi merilo za določanje višine. Zaradi 

blazine na njej ni mogoče narediti črte prestopne ravnine.  

Prijavnica ni delovala. 

Daljina – Občasno prehitro dviganje bele zastavice – ko poskus še ni bil zaključen.  

Troskok – Podobno kot pri daljini.  

Višina – Občasno se ni meril čas poskusa.   

Palica -  Sodniki zmerili prvo začetno višino, nato pa so letvico dvigovali brez, da bi 

vsako naslednjo višino ponovno merili ali je višina prava. Po opozorilu GS so to začeli 

delati, vendar se je občasno še zgodilo, da so to pozabili narediti.  

V vsaki disciplini je bil v sodniški ekipi vsaj en sodnik, ki je hkrati opravljal tudi funkcijo 

trenerja, kar je v nasprotju z etiko sodnikov. Velika večina sodnikov je tudi navijala za 

domače tekmovalce.  

 

Komentar SO:  

Delovanje sodnikov, ki so na tekmovanju navijali za domače tekmovalce je bilo 

povsem neskladno z etičnim kodeksom!  

Dvigovanje letvice brez preverjanja višin (meritev s kljunastim merilom) ni 

dopustno. SO ugotavlja, da je bilo delo sodniške žirije neskladno s Pravili za 

atletska tekmovanja, kar je nedopustno in bo v bodoče sankcionirano. 

 

Sklep št. 92: GS se morajo aktivno vključiti v pripravo tekmovanja. Ob prihodu na 

tekmovanje so v skladu z opisom del in nalog dolžni temeljito opraviti kontrolo 

tekmovališč in orodij ter naprav. V kolikor ne bodo upoštevana vsa pravila, dosežen 

rekord ne bo priznan. 

Ocena dela sodniških žirij: 3,0  

 



4 - Kronosov mednarodni miting v dvorani, Ljubljana, 14. 01. 2017  

 

Štarterji so zelo dobro opravljali svoje delo.  

Sodnikov ob tekališču ni bilo, kar je pomembno predvsem pri tekih čez ovire.  

Zapisnik – zapisničarka je imela na začetku nekaj težav z vodenjem zapisnika 

(nepravilno označevanje uspešnega poskusa – namesto 0 se  je označevalo X, vpisovanje 

prvega skoka v polje za drugi skok). Po opozorilu se te napake niso več pojavljale.  

Palica – Sodnik (Rogelj Jak) je bil tudi trener tekmovalk.  

Daljina –  
UGOVOR – Ugovor je podal Matija Šestak – trener tekmovalke Golob Ive (Mass).  

Rešitev ugovora: Tekmovalki se je omogočil dodaten skok.  

 

Komentar SO:  

Napaka GS, ker ni omogočil ponovnega skoka na koncu sporne serije, ampak je 

tekmovalka skok ponovila na koncu 6. serije oziroma na koncu tekmovanja. 

 

Teki: 4,8 Skoki: 4,0 

 

 

5 - PS v dvorani za PI in PE 2007 – 2006, Slovenska Bistrica, 15. 01. 2017  

 

Vzorno organizirano prvenstvo. Dvorana primerno ogrevana.  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,8 

 

6 - Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 15. 01. 2017  

 

Vzorno organiziran miting. 

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,8 

 

 

7 - Skakalni miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 21. 01. 2017  

 

Vzorno organiziran miting. 

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,8 

 

 

8 - PS v dvorani za PI in PE  letnik 2004 in 2005, Šempeter pri Gorici, 22. 01. 2017  

 

Palica – težave z določanjem vrstnega reda. Prosili so GS, naj jim razloži pravila in so 

skupaj na novo določili vrstni red. Vodja tekmovanja je bil sodnik na palici. 

Daljina in troskok – Zapisničarka na daljini in troskoku ni pravilno zaokroževala 

najboljše rezultate, tako da je prišlo do napake  pri določanju finalistov. Ena tekmovalka 



je na koncu tekmovanja, ker je bila po sodniški napaki 9.  dobila možnost do še treh 

skokov. To ni vplivalo na končni vrstni red.  

 

Komentar SO:  

GS je dolžan preveriti rezultate in vrstni red finalistov, da ne pride do oškodovanja 

tekmovalcev. 

 

Teki: 4,0 Skoki: 3,5 

 

 

9 - PS v dvorani za PI in PE U16, Celje, 28. 01. 2017  

 

TEKI: Žirija na cilju je svoje delo opravila strokovno. Sodniške žirije so bile številčno 

zadostne. 

Višina – Zapisničarka  je svoje delo zelo dobro opravila. Pohvalno!  

Troskok –Sodnica pri zapisniku je na začetku potrebovala nekaj pomoči, da ne bi prišlo 

do zmede zaradi različnih odrivnih mest.  

Zaradi tekaškega mitinga pred DP in mitinga v skoku s palico je tekmovanje celodnevno, 

obveznost  je trajala 12 ur. 

 

Ocena dela sodniških žirij:  

Prijavnica:  Teki: 4,2 Skoki: 4,0 Meti: - 

 

 

10 – Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke, AD Kladivar, 

Celje, 04. 02. 2017  

 

Tekmovanje je bilo dobro organizirano. Pohvalil bi dobro delo prijavnice, ki je bila na 

manjšem prostoru, a je vse teklo zelo pretočno.  

 

Ocena dela sodniških žirij:  

Prijavnica: - Teki: 4,8 Skoki: 4,7 Meti: - 

 

 

11 - PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za PI in PE U14, AD Mass 

Ljubljana, Ljubljana, 05. 02. 2017  

        

Pri elektronskem merjenju časov ni bilo sodnika. Na delo štarterjev ni bilo pripomb. V 

tekih na 600 m je bilo nekaj težav z določanjem vrstnega reda,  vendar smo s skupnimi 

močmi tekmovanje uspešno pripeljali do konca.  

Daljina – v daljini  na delo sodnikov ni večjih pripomb.  

Težka žoga – pri uvodnih skupinah meta žoge meter ni bil vodoravno v liniji praga. Prav 

tako ni bil dovolj nategnjen.  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,6 

 



12 - PS v dvorani za mlajše mladince in mladinke  in Miting, AD Mass Ljubljana,  

Ljubljana, 11. 02. 2017  

 

Pohvala organizatorju AD Mass Ljubljana in sodniški službi.  

Mladinke 60 m – v 2. skupini se ni sprožila ura – ponovili so štart po zadnji skupini.  

 

Ocena dela sodniških žirij:  

Prijavnica: - Teki: 5,0 Skoki: 5,0 Meti: - 

 

 

13 - PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za PI in PE U12,                                                                               

organizator AD Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 12. 02. 2017  

 

Brez sodnika pri elektronskem merjenju časov. 

Teki –V tekih na 300 m je bilo sprva nekaj težav z določanjem vrstnega reda, vendar smo 

s skupnimi močmi tekmovanje uspešno pripeljali do konca.  

Daljina – Po petih serijah skokov je VSD nekoliko popustila koncentracija, zato je 

občasno nenatančno določil mesto odriva.  

Težka žoga – pri uvodnih skupinah  meta žoge meter ni bil  vodoravno v liniji pragu. 

Meter prev tako ni bil dovolj nategnjen.  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,7 

 

 

14 - PS v dvorani za člane  in članice, organizator AD Kladivar Celje,  

Celje, 18. 02. 2017  

 

Sodniki na stezi brez zastavic, po opozorilu so jih imeli.  

Zapisovali so samo končne čase ene ure, po opozorilu zapisovali vse čase.   

  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,8 

 

 

15 - PS v suvanju krogle v dvorani za vse kategorije, organizator  AD Slovenska 

Bistrica, Slovenska Bistrica, 19 02. 2017  

 

Celotno tekmovanje umirjeno, sproščeno vzdušje, na visokem nivoju.  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,9 

 

 



16 - Zimsko PS v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji, org. AK Domžale, 

Domžale, 25. 02. 2017  

 

Kopje – Tekmovanje je potekalo sočasno na dveh tekmovališčih, ki sta si bili postavljeni 

nasproti 

Kontrola orodij – Pri kontroli orodij zaželen kakšen sodnik več. Tehtnica je imela 

certifikat (A test opravljen avgusta 2016). V bodoče bi bilo zaželeno zagotoviti 

ustreznejše merilne naprave za kontrolo orodij. Pri dveh kopjih, ki ju sodnik pri kontroli 

orodij ni izločil, se je tekmovališču na držalu pojavil dodatni  povoj. Izločilo so ju ko so 

bila orodja pripeljana na tekmovališče. Sodnik pri  metu kladiva je bil hkrati tudi v 

organizacijskem odboru, po opozorilu so takoj našli ustrezno zamenjavo.  

 

Komentar SO:  

Na tekmovanju je organizator postavil nasproti ležeča sektorja za kopje. Takšna 

postavitev je v nasprotju s Pravili za atletska tekmovanja, ogroža varnost 

tekmovalcev in uradnih oseb in ni dovoljena! 

 

Ocena dela sodniških žirij: 3,0 

 

17 - Zimsko PS v metih za st. ml.  in PI U16, organizator  AK Ptuj, Ptuj, 18. 03. 2017  

 

Vse discipline so potekale tekoče in brez zapletov.  

GS predlaga poenotenje označevanja kontroliranih orodij v prijavnici z malimi nalepkami 

(z oznako organizatorja), ki se lahko pred naslednjo kontrolo odstranijo.  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,1 

 

18 - PS v krosu, organizator  AK Velenje, Velenje, 18. 03. 2017  

 

Zaradi slabosti je po četrtem pretečenem krogu (mlajši člani 8 krogov) tekmovalec 

odstopil. Stopil je iz tekmovališča za »ograjo« in se usedel poleg vodje tekmovanja. Po 

10 min se je na prigovarjanje vodje tekmovanja vrnil na tekmovališče in pričel s tekom. 

Tekmovalec je bil diskvalificiran 

Na tekmovališču in ob progi je bilo premalo redarjev in tehničnega osebja.  

 

Ocena dela sodniških žirij: 4,0 

 

 

AD 4. 

 

• Obravnava programa dela za leto 2017: 

Sklep št 93: 

- V program je potrebno dodati tabelo s planiranimi termini izobraževanj in 

izobraževanj v izvajanju z namenom spremljanja načrta dela ZAS. 

- S pomočjo GS, ki delujejo na terenu bomo evidentirali kandidate po posameznih 

zborih, ki bi bili ustrezni kandidati za bodoče NTO. 



- Pri izobraževanju za NTO bomo povečali obseg ur in nekaj več pozornosti 

namenili tudi organizaciji tekmovanj. 

- Začeli bomo z Aktivnim uvajanjem mentorstva v program izobraževanja. 

- V letu 2017 je na programu izobraževanje in licenciranje ITO. SO ASS na 

izobraževanje v tujino pošilja 3 kandidate. 

 

• Obravnava finančnega načrta za leto 2017: 

 

Sklep št. 94: 

- V mesecu novembru 2017 bodo predvidoma izšla nova Pravila za atletska 

tekmovanja, ki bodo drugače zasnovana kot sedaj. Poleg običajne vsebine bodo 

dodana še pojasnila iz knjige »The Refeere«, ki je bila v preteklosti ločena 

publikacija in je bila na voljo zgolj v angleškem jeziku. Posledično je potrebno za 

prevod in izdajo novih pravil zagotoviti več denarja. 

- Sodniki smo v opremi močno podhranjeni. Nujno je potrebno zagotoviti tudi 

enoten vrhnji del oblačil (vetrovke). Predlagamo postopno opremljanje (najprej 

delegati, nato GS in NTO nato še sodniki).  

- Finančna sredstva predvidena v predlogu so bistveno premalo za zagotavljanje  

kvalitetnega dela in jih je nujno potrebno povečati. 

 

AD 5 . 

 

Sklep št. 95: UO AZS predlagamo, da v mandatnem obdobju 2017-2020 potrdi 

naslednjo sestavo SO ASS: predsednica Andreja Jošt in člane Gabrijel Ambrožič, 

dr. Matej Huš, mag. Igor Godec, mag. Andrej Kotnik, Silva Pintar in dr. Andrej 

Udovč. 

 

 

AD 6. 

Posvet GS za leto 2017 bo v soboto 22. 4 . 2017  s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi 

AZS. Predvidena vsebina posveta bo potekala v obliki delavnic, ki aktivno vključuje vse 

udeležence posveta. 

Predvidene teme so: 

1. Kontrola orodja – izvajalec Aleš Janžovnik 

2. Opravljanje funkcij GS – kako izboljšati delovanje v praksi 

3. Preverjanje znanja 

 

Vse ZAS pozivamo naj predlagajo ustrezne kandidate iz vrst sodnikov ranga II in III. 

Prav tako se posveta udeležijo vsi NTO-ji. 

 

 

AD 7. 

Po preteku 5-letnega mandata je 1. generacija NTO-jev v začetku leta 2017 opravljala 

izpite za obnovitev licence za obdobje 2017-2021. Vsi kandidati, ki so pristopili k 

preverjanju znanja, so bili uspešni in so ponovno pridobili 5-letno licenco. Dva kandidata 



sta uspešno opravljala izpit v angleškem jeziku in sta poleg Mateja Huša kandidata za 

napotitev na ITO seminar.  

 

Sklep št 96: 

NTO licenco za obdobje 2017-2021 so obnovili: 

- Andrej Kotnik 

- Igor Godec 

- Andreja Jošt 

- Silva Pintar 

- Alenka Zavadlav 

- Alenka Malnar 

- Stanko Klemenčič 

- Janko Cerjak 

- Anita Šturm Trupej 

- Aleš Janžovnik in 

- Aleš Bezjak 

 

AD 8.  

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.10. 

 

 

 

Zapisala: 

Andreja Jošt 


