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ZAPISNIK 
 
25. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 18. marec 2008 v prostorih ŽŠD 
Ljubljana, s pričetkom ob 17,00. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Silva Pintar, Andrej 
Udovč, Vlado Vidmar ter gosta Jože Hladnik in Marko Račič. 
Upravičeno odsoten: Igor Godec  
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 24. seje SO ASS 
2. Poročilo o posvetu z glavnimi sodniki 
3. Obravnava dopisa tekmovalne komisije 
4. Pregled poročil glavnih sodnikov 
5. Pregled literature za »sodniški priročnik« 
6. Razno 

 
K 1.   
Zapisnik 24. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.  Predsednik strokovnega odbora je podal poročilo o posvetu z glavnimi 
sodniki v Ljubljani 16.2.2008 (v prilogi). 
 
Sklep 115: Glavnim sodnikom, ki so se opravičili se podaljša licenco, ker je predsednik 
strokovnega odbora z njimi opravil ustrezen pogovor, oz. se njihova licenca podaljša 
pogojno do pogovora z njimi. 
Sklep 116: Pet novih glavnih sodnikov (Randjelovič Boško, Žirovec Vladimir, Draksler 
Jana, Perčič Andrej in Škraban Štefan) ima v letu 2008 status pripravnika in bodo v 
začetku delegirani skupaj z izkušenimi glavnimi sodniki. 
Sklep 117: Na tekmovanjih, kjer je delegirano več glavnih sodnikov (trije ali štirje), naj bo 
najmanj eden iz drugega zbora. 
 
K 3. 
Strokovni odbor se je seznanil s pritožbo, ki jo je naslovil na tekmovalno komisijo AZS AD Mass 
zaradi diskvalifikacijo Laure Strajnar. Član SO Gabrijel Ambrožič se je razprave o tej zadevi 
vzdržal. 
Sklep 117: Strokovni odbor je ob upoštevanju 7. točke 146. člena Pravil za atletska 
tekmovanja 2008, ki se glasi: »Odločitev pritožbene komisije (ali v odsotnosti pritožbene 



komisije odločitev glavnega sodnika) je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja 
pravica do pritožbe, vključno s pritožbo na športno razsodišče.«, ugotovil, da posredovane 
pritožbe na diskvalifikacijo Laure Strajnar ne more obravnavati.  
 
K 4. in K. 5 
Obravnava 4. in 5. točke dnevnega reda je bila preložena na eno izmed prihodnjih sej. 
 
 
K 6.   
Atletski sodniki z Bleda so izrazili željo po organiziranju svojega zbora atletskih sodnikov. 
Sklep 118: Strokovni odbor njihovo odločitev podpira in bo za potrebe novega zbora 
organiziral izobraževanje o atletskih pravilih, etičnem kodeksu atletskih sodnikov, 
organizaciji atletskih tekmovanj in o Pravilniku o izobraževanju, usposabljanju, 
napredovanju in evidenci atletskih sodnikov. 
 
 
Konec seje ob 19.00        Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 
 



Poročilo o posvetu z glavnimi sodniki, Ljubljana, 16. 2. 2008 
 
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije (SOASS) je v sodelovanju z AZS organiziral 
vsakoletni posvet z glavnimi sodniki, ki si z udeležbo tudi pridobilo licenco za opravljanje nalog 
glavnih sodnikov za leto 2008. 
Posvet se je odvijal v prostorih M-hotela. Udeležilo se ga je 51 sodnikov iz 12 zborov. Vabljeno 
je bilo 65 sodnikov od tega 8 novih kandidatov za glavne sodnike. Sedem sodnikov se je 
opravičilo zaradi zadržanosti (služba). Dva se nista opravičila. Od osmih novih kandidatov pa se 
je posveta udeležilo pet. Tako smo dobili pet novih glavnih sodnikov, ki bodo v letu 2008 
delovali skupaj z izkušenimin glavnimi sodniki in si pridobili potrebne izkušnje. 
Novi glavni sodniki so: 

- iz Celja: Jana Draksler, Boško Radjelovič in Vladimir Žirovec, 
- iz Kranja: Andrej Perčič in 
- iz Murske Sobote: Štefan Škraban. 

 
Na posvetu so bili predavatelji: Majcen Anton – Obravnava poročil glavnih sodnikov iz lata 2007 
(analiza poročil, napake, pomanjkljivosti, predlogi za izboljšave), Andrej Udovč – predstavitev 
popravkov in dopolnitev Pravil za atletska tekmovanja in obnovitev nekaterih pravil, pomembnih 
za delo glavnih sodnikov. V več kot eno uro trajajoči razpravi so glavni sodniki iznesli nekaj 
svojih težav in predlogov. Na posvetu je vsak glavni sodnik dobil Razpise  tekmovanj za leto 
2008 in novo izdajo Pravil za atletska tekmovanja 2008. 
 
         Pripravil: 
         Antonc Majcen 
 


