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ZAPISNIK 
 
21. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 17. oktober 2007 na 
štadionu, v prostorih ŽŠD Ljubljana, ob 17,30. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Silva 
Pintar, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar ter gosta Jože Hladnik in Marko Račič. 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 20. seje SO ASS 
2. Pregled dela SO v obdobju september - oktober 
3. Obravnava dopisa g. Slavka Črneta 
4. Obravnava dopis g. Andreja Jerička o delu sodniške službe 
5. Pregled poročil glavnih sodnikov 
6. Priprava na letni sestanek sveta ASS 
7. Obravnava plana dela in načrta stroškov strokovnega odbora za leto 2008 
8. Razno 
 

 
Na začetku sestanka so člani SO ASS čestitali Marku Račiču za priznanje, ki ga je 
prejel s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja, g. Gabrijel Ambrožič pa je 
podal kratko poročilo s kongresa EAA na Malti.    
 
K 1.   
Zapisnik 20. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   
V septembru in oktobru so bila izvedena izobraževanja za napredovanje in za nove sodnike v 
zborih atletskih sodnikov Brežice, Maribor, Šentjernej in Ljubljana.  
V obravnavanem obdobju se je predsednik sestal z direktorjem AZS, kjer sta uskladila, da 
pripada predavatelju za eno šolsko uro predavanj 20€ in za eno šolsko uro izpitov 10€.  
Ob tem SO ASS zahteva, da so v okviru AZS enakovredna predavanja enakovredno ovrednotena.  
 
K 3. 
V zvezi z diskvalifikacijo atleta Petra Šajna v teku na 400 m ovire na odprtem prvenstvu 
Slovenije za člane in članice 29.7.07 v Novi Gorici je Slavko Črne AD Mass 29.7.2007 naslovil 



dopis na UO AZS in združenje atletskih sodnikov Slovenije v katerem opozarja na nekatere 
sporne odločitve glavnega sodnika za teke in pritožbene komisije na tekmovanju. Strokovni 
odbor je po preučitvi obsežne pisne dokumentacije sprejel naslednji sklep: 
Po pregledu razpoložljive dokumentacije strokovni odbor atletskih sodnikov ugotavlja, da je bilo 
v primeru diskvalifikacije atleta Petra Šajna storjenih več napak. Glavni sodnik ni odločil v 
skladu z določili 168. člena točki 7 in 8. Pravil za atletska tekmovanja. Ravno tako tekmovalec in 
klubski funkcionarji na njegovo odločitev niso odreagirali tako kot je določeno v 146. členu.  
Storjenih je bilo več  postopkovnih  napak zaradi česar je prišlo do oškodovanja atleta, ki je bil 
diskvalificiran. Po celoviti preučitvi kompletne dokumentacije glavnega sodnika in pritožbene 
komisije, ki niso najbolje ocenili danega primera in napak, oziroma trener ni pravočasno 
izkoristil možnosti, ki mu jih nudijo pravila, se je strokovni odbor v tem primeru izjemoma 
odločil da predlaga tekmovalni komisiji AZS, da prizna rezultat Patra Šajna.  
V bodoče pa bodo taki primeri obravnavani skladno s Pravili za atletska tekmovanja, ki določajo, 
da se tekmovanje konča na samem tekmovanju in da je odločitev pritožbene komisije dokončna.  
 
K 4.  
V povezavi s pripombami na sojenje, ki jih je pisno podal predsednik trenerske organizacije g. 
Andrej Jeriček na gradivo »tekmovalni sistemi« in sicer na del, kjer avtor opisuje pomembnost 
sodniške službe kot dela organizacije tekmovanja, je strokovni odbor sprejel naslednja stališča:  
Člani strokovnega odbora atletskih sodnikov ugotavljamo, da imamo v Sloveniji močne sodniške 
službe, ki dajejo v zadnjih letih na tekmovanjih, ki močno šepajo v drugih delih organizacije, 
potrebno verodostojnost. Poudariti je potrebno, da je sodniška služba del organizacijske službe 
tekmovanja, ki jo vodi vodja tekmovanja in organizacijske težave v sodniški službi (pomanjkanje 
sodnikov) v analizi sodniškega dela ugotavljamo tedaj,  ko vodstvo tekmovanja ne opravlja 
dovolj dobro svoje naloge.  
V sodniški organizaciji dajemo zelo velik poudarek na poznavanje pravil, vključno z novostmi. 
Redno izvajamo seminarje in izpite iz poznavanja pravil za atletska tekmovanja, ter vsa 
tekmovanja z vidika delovanja sodniške službe tudi skrbno analiziramo. O ugotovljenih napakah 
sprotno obveščamo sodniške zbore tako z neposrednimi opozorili, kakor tudi z objavljanjem 
zapisnikov o delu strokovnega odbora na spletni strani AZS. 
Še posebej pa izvajamo izobraževanja za glavne sodnike, ki morajo za opravljanje svoje funkcije 
vsako leto ponovno pridobiti licenco. Ena izmed nalog glavnih sodnikov je tudi izdelava poročilo 
z oceno dela sodniške službe. Strokovni odbor vsako oceno tudi obravnava in v primerih ko se 
ugotovi, da je ocena sodnika neustrezna (npr. drugačna od opažanj delegata o delu sodniške 
službe), da tako oceno tudi popravi. Poudariti pa želimo, da je ocenjevanje dela sodniške službe 
sprejel strokovni odbor v okviru svojih pristojnosti, namen pa je opozoriti organizatorje in 
sodniške zbore na ugotovljene pomanjkljivosti in s tem prispevati k boljšemu delu in dvigu 
kakovosti pri izvedbi tekmovanja.  
 
K5. 
Obravnava poročil glavnih sodnikov se prestavi na naslednjo sejo. 
 
K 6. 
Predlagan dnevni red letnega sestanka atletskih sodnikov Slovenije: 

1. Pozdrav predsednika SO ASS in izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja, 
2. Podelitev priznanj, 
3. Poročilo o delu SO ASS, 
4. Poročilo častnega razsodišča  
5. Etični kodeks atletskega sodnika, 
6. Novosti v pravilih za atletska tekmovanja, ki so bila sprejeta na kongresu IAAF v Osaki, 



7. Poročilo predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora, 
8. Razprava po poročilih, 
9. Analiza sojenj v letu 2007 in razprava 
10. Razno. 

 
K 7. 
Sklep 105: Predlog plana dela in načrta stroškov strokovnega odbora za leto 2008 se 
priloži vabilu na letni sestanek atletskih sodnikov Slovenije.  
 
K8. 
Ni bilo razprave 
 
Konec 21.30 
 
V Ljubljani, 19. oktober 2007. 
          Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 
 
 


