Zapisnik
Sveta atletskih sodnikov Slovenije
z rednega letnega sestanka v Ljubljani, v hotelu Lev, dne 15. novembra 2008, ki
je trajal od 9,10 do 13,00 ure.
Navzoči: predsednik SO ASS Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Silva
Pintar, Andrej Udovč, in Vladimir Vidmar. Opravičeno odsotna Franc Brinc in
Igor Godec.
Sestanka se je udeležilo 42 predstavnikov iz 16. sodniških zborov in sicer iz
Brežic (V. Kurajić in L. Rovan), iz Celja (I. Galič, A. Klampfer, F. Koželj in J.
Petauer), iz Domžal (M. Gorza, T. Hrovat, M. Lampe), iz Kočevja (T. Debeljak,
M. Jerbič), iz Kopra ( K. Frankovič, D. Žilavec), Iz Kranja (J. Hladnik in J.
Lešnjak iz Blejskega zbora), iz Ljubljane (J. Cvar, F. Hafner, S. Klemenčič in
M. Račič), iz Murske Sobote (A. Krpič, Š. Puhan, M. Šeruga), iz Nove Gorice
(U. Bizjak, M. Perkman, K. Škibin), iz Postojne (E. Klobas, M. Klobas, S. Šegrt
in P. Urbančič), iz Ptuja (S. Kranjc, S. Siračevski), iz Slov. Bistrice (J. Pirš, A.
Timošek), iz Šentjerneja (A. Bučar in J. Bučar), iz Šentjurja (P. Pangerl), iz
Velenja (D. Pungartnik in B. Repnik), iz Žalca (D. Kitak, M. Korenjak, L.
Tominšek, M. Srebre).
Predstavniki sodniških zborov iz Maribora, Novega mesta, Raven na Koroškem
in Tolmina se sestanka niso udeležili.
Predsednik SO ASS Anton Majcen je pozdravil udeležence in predlagal
naslednji dnevni red:
1. Podelitev priznanj
2. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja
3. Poročili predsednika o delu SO ASS v letu 2008 in za mandatno obdobje
od 2005 do 2009
4. Poročilo častnega razsodišča
5. Poročila predstavnikov zborov o delu in problematiki njihovega delovanja
6. Razprava po poročilih
7. Analiza sojenj v letu 2008 in razprava
8. Predstavitev novega sestava SO ASS za novo obdobje
9. Razno
K 1. V imenu AZS je navzoče pozdravil direktor AZS Boris Mikuž in se
zahvalil vsem sodnikom za dobro opravljeno delo v preteklem letu, s
pričakovanjem za sodelovanje tudi v prihodnje. Skupaj s predsednikom SOASS
je podelil znake in plakete za sojenje naslednjim nagrajencem:
Bronaste znake za 150 sojenj bodo prejemnikom podelili v njihovih zborih. To
so Gregor Barič in Boško Randjelović iz Celja, Damjan Berdnik iz Domžal,
Zdravko Barič, Tomaž Perša in Alenka Zavadlav iz Ljubljane, Silvana Koren iz

Maribora, Frančiška Sep iz Murske Sobote, Mirko Alapovič iz Novega mesta,
Ivan Klarič iz Ptuja, Uroš Vrhovnik iz Raven na Koroškem in Aleš Janžekovič
iz Velenja.
Za 300 sojenj so dobili srebrne znake Boris Kvas in Maks Lebič iz Celja,
Barbara Markovič iz Kranja, Tine Kristan in Polde Pristavec iz Ljubljane,
Vladimir Abakumov in Štefan Škraban iz Murske Sobote, Peter Žigon iz Nove
Gorice in Stojan Šegrt iz Postojne.
Za 500 sojenj je dobil zlati znak Mirko Šeruga iz Murske Sobote, zlato plaketo
za 1000 sojenj pa Gojko Zalokar iz Ljubljane.
K 2. Udeleženci so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in izvolili Andreja
Udovča za vodjo sestanka, Silvo Pintar pa za zapisnikarico.
K 3. Predsednik SO ASS, Anton Majcen, je podal poročilo o delu odbora za
leto 2008. Vsem sodnikom je SO ASS poslal spremembe in dopolnitve pravil za
atletska tekmovanja, ki so bila sprejeta na kongresu IAAF leta 2007 v Osaki.
Organiziral je posvet GS za pridobitev licence, štiri seminarje za štarterje in 11
tečajev za nove sodnike v katere so bili vključeni tudi sodniki za napredovanja v
višji naziv.
Iz poročil GS in delegatov AZS je razvidno, da imajo skoraj vsi zbori težave pri
zagotavljanju zadostnega števila sodnikov na tekmovanjih.
Na področju izobraževanja sodnikov, je bilo storjenega premalo. Vsak sodnik bi
se moral vsakih pet let udeležiti teoretičnega in praktičnega usposabljanja, zlasti
v zvezi z novostmi v pravilih. To naj bi bilo s pomočjo SO ASS uresničeno v
prihajajočem letu.
Registriranih je 20 sodniških zborov s 1056 aktivnimi sodniki. Tehnični delegat
EAA je že več let Gabrijel Ambrožič. V letu 2008 je to funkcijo opravljal na
evropskem pokalu SPAR v Talinu in na klubskem evropskem pokalu skupine A
za mladince v Sremski Mitrovici.
Drugo poročilo se nanaša na delo SO ASS za mandatno obdobje od 2005 do
2009. V štirih letih je bilo 34 sej, pregledanih je bilo preko 800 poročil GS,
vsako leto je bil organiziran tečaj za usposabljanje glavnih sodnikov. Za preko
300 tekmovanj je bilo 50 glavnih sodnikov delegiranih 750 krat.
Prevedene in izdane so bile dopolnitve in spremembe pravil. Na tečajih za
sodnike smo začeli uporabljati nadvse koristne prosojnice, ki omogočajo boljše
in razumljivejše predstavljanje pravil. Izdali smo štiri zbornike »Atletski
sodnik« in izdelali ustreznejši sodniški znak.

V tem mandatu je bilo opravljenih 36 tečajev za nove sodnike, dvema
sodnikoma, Gabrijelu Ambrožiču iz Ljubljane in Leopoldu Rovanu iz Brežic pa
je bil podeljen naslov častnega člana naše organizacije.
Pri reševanju zapletov na tekmovanjih smo uspešno sodelovali s tekmovalno
komisijo pri AZS.
Vsakoletna želja predstavnikov sodniških zborov, da bi dobili enotna oblačila, ni
bila uresničena, ker ni bilo nikakršnih možnosti za nabavo.
Od sedanjega strokovnega odbora se na lastno željo poslavljata predsednik
Anton Majcen in član Franci Brinc. Za njuno delo jima je v imenu SO ASS
Gabrijel Ambrožič izročil bogato izdajo knjige o gradovih v Sloveniji. Prav tako
pa še vedno aktivnima sodnikoma, Marku Račiču in Jožetu Hladniku, za
dolgoletno delo v odboru.
K 4. Predsednik častnega razsodišča Umbert Bizjak, je ugotovil, da pisnih
prijav o kršitvah etičnega kodeksa ni bilo, vsi nesporazumi pa so se rešili brez
njihovega posredovanja.
K 5. Poročila predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zborov.
Brežice. Vlado Kurajić navaja, da pri njih ni nobenih sprememb. Na leto imajo
10 do 13 tekmovanj in vsi radi pridejo sodit. Slaba stran pa je v tem, da jim
sodniki uhajajo. Organizirali bodo obnovitveni seminar za starejše in tečaj za
nove sodnike. Ponosni so, da imajo olimpijskega prvaka Primoža Kozmusa.
Celje. Jože Petauer poroča, da so imeli 20 tekmovanj. Problem so mlajši
sodniki, opravijo izpit, potem pa odidejo na študij v Ljubljano ali Maribor. V
novi sezoni bodo morali z usposabljanjem povečati število aktivnih sodnikov.
Uspešno pa sodelujejo s sodniki iz Velenja, Žalca in Šentjurja.
Domžale. Tomaž Hrovat pravi, da se je njihov zbor zmanjšal na 39 sodnikov. Iz
vrst staršev bodo v naslednji sezoni pridobili nove sodnike. Sodniki ne dobivajo
odškodnin za delo na tekmovanjih, pač pa imajo ob koncu sezone skupni piknik.
Na novo se bodo opremili s kapami in majicami.
Kočevje. Marija Jerbič poudarja, da so izgubili že precej sodnikov, ker ni
tekmovanj. Na veteranskem tekmovanju v Ljubljani jih je bilo osem. Na sojenje
pa vabi tiste, ki se največkrat ne odpovedo sodelovanju.
Koper. Dušan Žilavec se je zahvalil za pomoč postojnskim sodnikom.
Organizirali so maraton Koper – Milje. Lansko številko s 500 udeleženci so
letos zvišali na 1000 tekmovalcev. Po aktivnosti jih presegajo samo ljubljanski
sodniki. Veliko imajo pripravnikov, iz njih pa so usposobili 11 novih sodnikov.
Želijo oziroma zahtevajo enotne majice za vse zbore.

Kranj. Silva Pintar nas je seznanila, da se ponavlja situacija iz leta 2006, ko
razen šolskih tekmovanj in mednarodnega mitinga mladih s 600 udeleženci, ni
bilo tekmovanj. Z manjšim številom sodnikov so gostovali v Ljubljani,
Domžalah in na Bledu. Predvidena gradnja atletske dvorane in glavne tribune se
prestavlja za pet let. Trenutno pa se adaptirajo prostori na nasprotni strani
tribune, kjer bodo zasilne pisarne in garderobe. Dokler ne bo boljših pogojev za
organizacijo tekmovanj, je brez pomena povečevati število sodnikov. Trenutno
se je k nam priključilo 9 novih sodnikov z Bleda.
Bled. Jure Lešnjak, vodja sodnikov na Bledu, je povedal, da so vsi sodniki starši
nadebudnih otrok v klubu. Poskusili bodo organizirati nekaj tekmovanj in
postati samostojen zbor med sodniki.
Ljubljana. Franc Hafner poroča, da imajo trenutno 98 članov, ki se redno
udeležujejo sojenja na tekmovanjih. Finančne stimulacije ni. Tekmovanja so
vedno daljša, odškodnina za porabljeni čas, namenjen atletiki, pa je enak.
Pridobili so 5 novih sodnikov in dva štarterja. Na štadionu imajo manjšo
brezplačno sobico za sestanke in spravilo sodniških pripomočkov. Velik
problem so šolska tekmovanja, ki so v glavnem dopoldne, ko lahko sodijo samo
upokojenci.
Murska Sobota. Aleksander Krpič nas je seznanil, da je njihovo društvo
samostojna organizacija in šteje 46 aktivnih sodnikov. Izobražujejo mlade, a ko
opravijo sodniški izpit, se preselijo v kraj šolanja. Imajo samo 300 m tekališče,
zato regularnih prvenstev ne morejo organizirati. Sodelovali so na 29.
tekmovanjih (predvsem šolskih), tudi v Avstriji, na Madžarskem in na
Hrvaškem ter na evropskem prvenstvu veteranov v Ljubljani. Z udeležbo
sodnikov ni problemov, saj jih vabijo kot časomerilce tudi aviomodelarji,
sodelovali so celo na njihovem evropskem prvenstvu. Zbor zgledno sodeluje s
sodniki iz Celja in bodo šli v letu 2009 skupaj v Berlin. Sredstva, ki jih dobijo za
sojenje, prihranijo za dva piknika in prispevek za strokovno ekskurzijo. Njihov
predsednik je siva eminenca zbora.
Nova Gorica. Marjan Perkman ugotavlja, da imajo vedno manj sodnikov. Zato
potrebujejo pomoč sosednjih zborov.
Postojna. Njihov zbor sestavljajo skupine sodnikov iz Postojne, Sežane, Ilirske
Bistrice in Pivke, je povedal Stojan Šegrt. Organizirali so seminarje za
napredovanje sodnikov v višje nazive in tečaje za nove sodnike. Iz množice
pripravnikov na šolskih tekmovanjih izbirajo kandidate za bodoče sodnike.
Zahvaljuje se za pomoč sodnikom iz Kopra, Nove Gorice in Velenja.
Ptuj. Sodili so na 18. tekmovanjih, organizirali seminar za starejše in tečaj za
nove sodnike, pove Stanislav Kranjc. Težko je pripraviti ljudi na pripravljalni
sestanek pred tekmo, nanjo pa pridejo le 15 minut pred začetkom.
Slovenska Bistrica. Jure Pirš je zadovoljen s pomočjo sodnikov iz Maribora in
Ptuja na večjih tekmovanjih. Imajo nekaj novih članov in po večletni želji, celo
svoje štarterje, ki so se usposobili v Mariboru. Med pomočniki sodnikov je tudi
nekaj atletov in starši najmlajših, ki bi radi postali sodniki. Odškodnino za delo

na tekmovanju poravnajo glede na rang tekmovanja. S tem so kar zadovoljni.
Obnovitvenega seminarja so se udeležili v Mariboru.
Šentjernej. Pridobili so nekaj novih sodnikov in delujejo v okviru kluba, nam
pove Anton Bučar. Na šolskih tekmovanjih jim pomagajo tudi učitelji. Dobro
sodelujejo z občino in osnovno šolo.
Šentjur. Primož Pangerl nas seznani, da sodijo v glavnem na šolskih
tekmovanjih.
Velenje. Vsako leto imajo približno 20 tekmovanj, od mednarodnih do šolskih,
nas seznanja Darjo Pungartnik. Dobro sodelujejo s celjskimi sodniki.
Pripravljajo se na organizacijo evropskega krosa v letu 2011, ki je že potrjen s
strani EAA. Pomladili so sodniški zbor z 11. mlajšimi člani, organizirajo
predavanja in obnavljajo opremo. Pri elektronskih meritvah dobro sodelujejo s
Timingom iz Ljubljane in Rudnikom Velenje.
Žalec. Marjan Korenjak je zadovoljen, da se lahko pohvali z večjim številom
aktivnih sodnikov. Kar 50 jih premorejo, od teh je 95 % aktivnih, med njimi je 6
štarterjev in 7 novih sodnikov. Za zaključek sezone bi radi oživili Silvestrski tek
Zbora iz Maribora in Novega mesta sta se za odsotnost opravičila. Sodnike iz
Raven na Koroškem pogrešamo na sestankih Sveta že pet let. Vzrok za
odsotnost nam ni znan. Letos ni bilo tudi Tolmincev, zakaj, ne vemo.
K 6. Razprava po poročilih.
Vodja sestanka, Andrej Udovč je glede na poročila povzel, da je nekaj skupnih
težav, predvsem
• v upadanju števila aktivnih sodnikov,
• da se povečuje interes za sodelovanje v novo nastajajočih sredinah,
• v težkih finančnih situacijah,
• v opremi sodnikov,
• mladi odhajajo v večja središča na šolanje,
• da so predavanja s pomočjo prosojnic učinkovitejša in
• da se kot vodja sodnikov na EVACSu zahvaljuje vsem, ki so sodelovali in
delali na meji vseh razumnih pogojev.
Aleksander Krpič iz Murske Sobote pohvali A. Udovča za veliko strokovno in
človeško pomoč sodnikom na Evropskem veteranskem prvenstvu. Ugotavlja
tudi, da je velika žalitev sodnikov, da so bili za celodnevno delo (od 10 do 12 ur)
nagrajeni s 15 €, za najmanj 6-urno delo pa polovico manj. Nekaj sodnikov še ni
dobilo za prevoz povrnjenih stroškov. Meni, da naj tisti, ki organizirajo take
prireditve, tudi izpolnijo obljubljeno.
Franc Hafner iz Ljubljane je razočaran, ker Edvard Šega, organizator
EVACSa, ni prisoten. To veteranske srečanje je čisto privatna zadeva. V
Ljubljani zlepa ne bo več take prireditve, pa tudi če bo, ljubljanskih sodnikov ne
bo zraven.

Mirko Šeruga iz Murske Sobote ugotavlja,
• da že nekaj let govorimo o pomanjkanju sodnikov,
• da kot MS ne more soditi v tujini,
• da naj se sestavi spisek mlajših sodnikov z najvišjim nazivom, ki
obvladajo več jezikov, da bi lahko sodelovali tudi v tujini,
• in še, da jih Mariborčani ne bi klicali v pomoč tik pred zdajci.
Stojan Šegrt iz Postojne želi, da bi bili vsi sodniki združeni pod AZS. Klubi naj
bi plačevali tudi sodniško takso, ker je financiranje možno samo preko
tekmovanj. Čim prej nabaviti enotne kvalitetne majice in kape za sodnike.
Aleksander Krpič iz Murske Sobote želi, da bi bile prosojnice dosegljive tudi
preko interneta.
Odgovor Andreja Udovča je, da bo na prosojnicah treba opraviti še nekaj
popravkov, potem bomo zadevo lahko videli na internetu.
Stanislav Kranjc s Ptuja želi, da bi bili sodniški zbori samostojni in ne v okviru
klubov.
Darjo Pungartnik iz Velenja razmišlja, da bi si naši zbori morali sami
pridobivati finančna sredstva, sponzorje. Važno je, da se povežejo s klubom,
organizatorjem pa dopovedati, da tekem brez sodnikov ni, da bodo plačali
kazen, če na tekmovanju ne bo dovolj sodnikov. AZS bi morala v zvezi s tem
nekaj ukreniti. Odgovornost ni samo na strani sodniških zborov, ampak tudi
organizatorja.
Franc Hafner – Ljubljana, razglablja, da bi marsikdo prišel sodit, pa zaradi
prezahtevne zakonodaje, ki zahteva preveč osebnih podatkov, ne pride.
Umbert Bizjak – N. Gorica, v krizi je atletsko sojenje. Po tekmi bi morali
tekmo analizirati, pa ne samo največjih, tudi šolska (nismo vsi enako oblečeni,
nekateri prihajajo z zamudo, prepozno, ob koncu, ko so na sporedu štafete, pa
sodnikov že ni več na voljo, itd.). Kje dobiti kandidate za nove sodnike? Treba
se je povezati s pedagogi v šolah, ki imajo športne oddelke. Po rezultatih z
osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj se vidi nazadovanje razvoja
atletike. Pa še upanje, vse tako kaže, da bomo dobili nov sodniški zbor v Vipavi.
Polde Rovan – Brežice. Prvenstvo EVACS – užival je v sojenju. Vsi smo se
sami javili za udeležbo na prvenstvo, sam pa si v bodoče še želi takih
tekmovanj.
Stanislav Kranjc – Ptuj. Ne bi smeli opustiti prakse, da se pripravi tečaj za
sodnike pripravnike. Letos so tako pridobili 4 nove sodnike.
Andrej Udovč – vodja sestanka,
• čimbolj moramo izpostaviti sodnike na tekmovanjih,
• razmišljati, da poleg tega, da sodimo, tudi sodelujemo v društvih,
• seznanjati z atletskimi pravili dijake in učence v srednjih in osnovnih
šolah,

• atletska tekmovanja so vse manj priljubljena,
• vsak sodnik naj bi imel dve majici nevpadljive barve (sive?). Majice z
izrazitimi barvami, največkrat zbledijo.
K 7. Vladimir Vidmar – član SO ASS je analiziral sojenja na tekmovanjih v
pretekli sezoni. Ugotovitve so objavljene v »Atletskem sodniku 2008«, na
straneh od 17 – 22.
V razpravi je mednarodni delegat Gabrijel Ambrožič seznanil navzoče, kaj se v
naši krovni organizaciji pripravlja v zvezi s pravili in tekmovanji.
• Evropski pokal SPAR za M+Ž naj bi se izvajal po posebnih pravilih,
• pri skokih v višino naj bi imel atlet določeno število poskusov,
• samo 4 serije v tehničnih disciplinah,
• na daljših razdaljah, pri tekih na 3 in več km, bi po določenih krogih
odpadali zadnji tekmovalci, itd.
• na vseh mitingih po svetu bodo večje spremembe, ker gledanost upada,
• Evropa je v celoti na OI osvojila manj kolajn kot na prejšnjih,
• nič več ne bo napačnega štarta, takoj sledi izključitev,
• število poskusov v tehničnih disciplinah bo manjše,
• posebna pravila, ki jih bodo morali v Velenju naslednjo sezono že
upoštevati na EAA classic mitingu,
• met diska mora biti na glavnem prizorišču,
• met kladiva – finale pokala in državno prvenstvo morata biti na glavnem
tekmovališču, poškodbe na terenu pa takoj po tekmi ustrezno sanirane,
• predloge za spremembe ali dopolnitve pravil, naj zbori pošljejo na SO
ASS, da jih pošljemo naprej.
Franc Hafner predlaga, da bi AZS nabavila tri kamere za snemanje štafetnih
tekov za dokaz prekrškov pri predajah.
K 8. V začetku leta 2009 poteče mandat sedanjemu strokovnemu odboru. Na
lastno željo odhajata Franci Brinc in Anton Majcen. Utemeljene predloge za
nove člane, je treba posredovati SO ASS.
K 9. Anton Majcen se zahvaljuje vsem, da je lahko sodeloval in s svojim
znanjem pomagal pri delu krovne sodniške organizacije. Posebno zahvalo
zaslužijo:
• Marko Račič, s katerim sta rešila marsikatero nejasno vprašanje,
• Jože Hladnik, za urejanje zbornika »Atletski sodnik«,
• Andrej Udovč, za tajniške zadolžitve, za statistiko, za vodenje na
EVACSu,
• Francu Brincu, za pomoč pri pravnih aktih, etičnemu kodeksu itd.,

• Gabrijelu Ambrožiču, posebna zahvala, ker je kot delegat in tehnični
opazovalec pri EAA, podajal strokovna mnenja, priskrbel ustrezne
prosojnice za predavanja, itd.
Predsednik, Anton Majcen, se je še enkrat zahvalil za zaupanje, ki ga je bil
deležen. Delo v tem kolektivu mu je bilo v čast in veselje.
Zapisala
Silva Pintar

Predsedujoči sestanka
sveta ASS
Andrej Udovč

