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ZAPISNIK 

 
14. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 10. marca ob 16.00. uri v 
prostorih AZS. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambro�ič (do 17:30), Vladimir Vidmar, Andrej Udovč, Silva Pintar, Igor 
Godec in Andrej Kotnik. 
Odsotna: Alenka Maček Lebar (opravičeno),  
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 13. seje 
2. Pregled dela v obdobju januar � februar 
3. Pregled zapisnikov glavnih sodnikov 
4. Posvet z glavnimi sodniki 
5. Organizacijske zadeve 
6. Razno 

 
K1.  
 
Zapisnik 13. seje je bil sprejet. 
 
K 2.   
 
V obdobju januar-februar so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- Imenovani so bili vsi glavni sodniki za tekmovanja v zimski sezoni 
- Izpeljana so bila izobra�evanja v Slovenski Bistrici, Celju tudi za člane zborov iz �alca in 

�entjurja (od 35 udele�encev jih je 22 pristopilo k opravljanju izpita),  
- Za nove in obstoječe sodnike v Radovljici in Dom�alah.  
- �eljo po izvedbi izobra�evanj pa so izrazili �e zbori v Celju, Murski Soboti, Kočevju in 

Ravnah na Koro�kem. 
Sklep 118: Glede na regionalno razporeditev seminarjev po sodni�kih zborih se, kadar je 
potrebno, za izpitne komisije delegira tiste člane SO, ki so najbli�je. 
Sklep 119: Potrebno je kontaktirati tiste zbore, ki do sedaj �e niso izrazili nobenega interesa 
za izvedbo seminarjev. 
Sklep 120: Organizatorje Evropskega prvenstva v krosu in Balkanskih veteranskih iger se 
pozove, da predstavijo shemo organiziranja sodni�ke slu�be na navedenih tekmovanjih. 
 
 

 



K3. 

Prvenstvo  Slovenije v dvorani za PI in PE (U16); Ljubljana 29.01.2011  

Pri daljini je bilo določanje vrstnega reda finalistov za 4. oz. 6. poskus zelo dolgotrajno.  

Prvenstvo  Slovenije v dvorani za mlaj�e MLCE in MLKE ;Ljubljana 05.02.2011  

VSD je pri tekmovalkah določil (brez vednosti GS) začetno vi�ino 15cm ni�jo od predlagane.  Ni 
bil pozoren na �tevilo tekmovalk. Delo sodni�ke komisije je potekalo počasi.  

Sklep 121: Sodnike opozarjamo, da je spreminjanje začetne vi�ine pred pričetkom 
tekmovanja pri vi�inskih skokih v pristojnosti glavnega sodnika o čemer se mora dogovoriti 
tudi z delegatom.  

Prvenstvo  Slovenije za starej�e MLCE in MLKE Ljubljana 12.02.2011         

Pri daljini je bilo določanje vrstnega reda po 3. oz. 5. seriji zelo dolgotrajno.  
Ugovor: Po 5. seriji je tekmovalec pri troskoku  izjavil, da ne bo več skakal, a si je 
premislil, preden se je začela 6. serija, na kar je trenerka ugovarjala. Ugovor je bil zavrnjen, ker 
tekmovalec v daljini in troskoku ne izgubi pravice nastopa, dokler mu po pozivu ne poteče čas za 
izvedbo poskusa ali po pozivu sam izjavi, da se nastopu odpoveduje. 
 
Prvenstvo  Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju Slovenska Bistrica 
13.02.2011 

Pri daljini napake pri določanju vrstnega reda (PI, PE U12, PIU14).  

Prvenstvo  Slovenije v dvorani za člane in članice Celje 19.02.2011  

Pri tekih premajhno �tevilo sodnikov na stezi (ovire).  

Prvenstvo  Slovenije v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije Celje 20.02.2011 

Eden od sodnikov v sektorju pri določanju odtisa krogle v nekaj primerih ni bil dovolj natančen.  
 
Sklep 122: Zbore pozivamo, da pri določanju zapisnikarjev na to odgovorno zadol�itev 
imenujejo izku�ene sodnike. Hkrati jih opozarjamo, da morajo pri določanju vrstnega reda 
aktivno sodelovati tudi vodje sodnikov discipline. 
 
K4. 
 
Vsem glavnim sodnikom z obstoječega seznama je bilo posredovano bodisi vabilo po e-po�ti ali 
pa po običajni po�ti. Glede na odzive predvidevamo, da se bo posveta udele�ilo do 45 glavnih 
sodnikov. 
 
Sklep 123: Zborom se nemudoma po�lje poziv za predlaganje novih kandidatov za GS, ki se 
jih po presoji SO povabi na posvet. 
 
 



Člani SO so razpravljali o posodobitvi sistema izobra�evanja za atletske sodnike. Ocenjeno je 
bilo, da je minimalni časovni obseg za kakovostno izvedbo izobra�evanja vsaj 12 ur. V 
izobra�evanje pa je poleg pravil potrebno vključiti tudi teme iz organizacije tekmovanja in 
Etičnega kodeksa atletskih sodnikov Slovenije. 
Sklep 124: Obstoječi seznam predavateljev je potrebno aktualizirati in v kratkem  izvesti 
seminar za predavatelje. 
Sklep 125: Zbore se pozove da predlagajo kandidate za predavatelje. 
Sklep 126: Pri uvodnih predavanjih novih kandidatov mora biti prisoten tudi član SO ali 
od SO poobla�čen obstoječi predavatelj. 
 
K5. 
 
V zvezi z odstopom predsednika so bili izvedeni naslednji organizacijski ukrepi: 

- Andrej Udovč je bil izvoljen za predsednika SO 
- Naloge tajnika delno prevzame Andrej Kotnik, delno pa se razporedijo med ostale člane 

SO 
 
K6. 
 

- dopis Edvarda �ege  
Sklep 127 : Pri g. Majcnu se preveri kak�en je bil dogovor za izdelavo osnutkov. 
Plačilo je moč izvesti samo na podlagi originalnega računa izdelovalca osnutka. 

- Člani SO so se seznanili z dopisom Stojana �egrta, a ga niso obravnavali, ker se ne 
nana�a na delo SO. 

- Predstavnike novoustanovljenega zbora atletskih sodnikov iz Ilirske Bistrice pozivamo, 
da na SO posredujejo dopis s pro�njo za vpis v seznam zborov atletskih sodnikov. 

 
 
Konec seje ob 19.30. uri.         
 
Zapisnikar:         Podpredsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Igor Godec l.r. 


