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Zapisnik 

 
 
4. redne seje SO ASS, ki je bila v četrtek, 5. 4. 2018, ob 16.30, v sejni sobi AZS, Letališka cesta 33a v 
Ljubljani. 

 
Prisotni: Andreja Jošt, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič,  Igor Godec, Andrej Kotnik   

Odsotna: Andrej Udovč in Matej Huš 

 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje  
2. Pregled dogajanja med sejama 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Plan dela za letni posvet GS 
5. Izobraževalni seminar za štarterje 2018 
6. Organizacija sodnikov na tekmovanjih v hoji 
7. Razno 

 
Zaradi spremenjenega prvotnega termina 4. redne seje in pravočasnega obvestila glavnim sodnikom o 
terminu posveta GS je bila dne 3. 4. 2018 izpeljana 5. korespondenčna seja SO ASS z namenom 
določitve termina posveta GS, zato je bilo predlagano, da se prva točka dnevnega reda glasi: Potrditev 
zapisnika 3. redne seje in 5. korespondenčne seje. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD 1. 

Na zapisnik 3. redne seje in 5. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 13: 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje in 5. korespondenčne seje SO ASS. 
 
 
AD 2. 

V obdobju od prejšnje seje SO so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

• Dne 25. 11. 2017 je bil izpeljan letni posvet Združenja atletskih sodnikov Slovenije. 

• Izpeljana so bila izobraževanja za nove sodnike in napredovanja na Fakulteti za šport, v Celju, 
v Novem mestu (za Novo mesto in Šentjernej) ter na Ptuju (za Maribor, Mursko Soboto, Ptuj, 
Slovensko Bistrico in Slovenske Konjice). 

mailto:strokovni.odbor.ass@gmail.com
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• Obnovitvena seminarja sta bila izpeljana v Kočevju in Novem mestu.  
AD 3.                                    

Pregled poročil GS od 1. 1. do 31. 3. 2018: 
 

1. Miting v dvorani za vse kategorije, organizator AK Olimpija Ljubljana,  
Ljubljana, 13. 01. 2018  

 

teki Zavadlav Alenka 
Premajhno število sodnikov v posameznih žirijah. Vrstni red v cilju določen po izpisu rezultatov na 
semaforju. Prepis časa teka prvega tekmovalca iz semaforja. 
Pohvala organizatorju, ki je dobro označil in ločil prostor za tekmovalce, za ogrevanje in za gledalce.  
Ocena   4,0 
 
skoki Zavadlav Alenka 
Višina – Čas poskusa ni bil merjen.  
Palica – Tekmovališče v redu 
Daljina – Za tekmovanje (cona odriva) U12 in U14 je bilo tekmovališče pripravljeno v redu. V 
nadaljevanju tekmovanja ni bilo osebe, ki bi pripravljala indikatorsko desko. Plastelin je bil trd, ker je 
bila indikatorska deska pripravljena že več dni pred tekmovanjem.  
Troskok – Enako kot pri daljini. Pohvala pomožnemu osebje za dobro opravljeno delo..  
 

V popoldanskem delu je bilo moteče delo napovedovalca, ki je prevzel delo zapisničarke pri pozivanju 
tekmovalk na skok.  
Ocena   3,5 
 
 

2. Mednarodni otvoritveni skakalni miting, organizator AD Kladivar Celje, Celje, 20. 01. 2018  
 

skoki Kranjc Stanislav 
Palica – Blazine  za skok s palico zelo dotrajane!  
Troskok – po urniku tekmovanja  je bilo predvideno, da se moški in ženski troskok odvijata istočasno. 
Na predlog vodje tekmovanja se je ženski  troskok pričel takoj po končani moški daljini.  
Ocena  4,5 
 
 

3. PS v dvorani za PI in PE letnik 2007 in 2008, organizator AD Slov. Bistrica, 
Slovenska Bistrica, 20. 01. 2018  

 

teki  Zupančič Samo 
Ugovor – Ugovor podala predstavnica Vrhnike – Atlet Mihelič Andrej (AKR) je nastopal z obutvijo, ki ni 
bila v skladu z razpisom. Tekmoval je  v šprintericah. Tekmovalec je bil diskvalificiran.  
Ocena –    4,8 
 
Skoki - V redu. 
Ocena   -   4,8 
 
 

4. PS v dvorani za PI in PE letnik 2005 in 2006 ter Dvoranski atletski  miting,  
organizator AD Štajerska MB, Celje, 21. 01. 2018  

 

teki  Siračevski Slobodan 



Štartni bloki niso bili povezani s štartno informacijskim sistemom, zato napačni štarti niso bili 
zabeleženi. Štarter in njegov pomočnik niso imeli povratne pištole, ker niso imeli nabojev, prav tako 
niso imeli kartonov za opomin ali diskvalifikacijo. Posodil jih je delegat.  
Ocena  -  4,1   3,0 
 
skoki  Siračevski Slobodan 
Palica – V redu. 
Daljina – Pred tekmovanjem VSD seznanjen s spremembo pravil o dovoljenem času za poskus.  
Ocena  -  4,8 
 
prijavnica  Siračevski Slobodan 
Štartne liste so bile dostavljene napovedovalcu namesto v prijavnico.  
Ocena  -  4,7  
 
 

5. PS v dvorani za PI in PE U16 ter Kronosov mednarodni miting v dvorani, 
organizator AD Kronos Lj 

 
teki    
Tekmovalna komisija je opozorila na napačno zarisane črte v cilju. Pred tekmovanjem je bila 
opravljena ponovna meritev in črte so bile pravilno zarisane.  
Zelo dobro delo ekipe na štartu, dobro komuniciranje pri napačnih štartih. Tehnična služba pri 
postavljanju ni bila dovolj pozorna na oznake in na višino ovir. GS je to pravočasno opazil.  
Ocena   4,7   
 
skoki   Matkovič Klemen 
Palica – Semafor ni bil v rabi. 
Višina - V redu.  
Daljina - Žirija ni zapirala tekmovališča v pripravi jame za naslednji skok. Oznake za dolžino skokov ni 
bilo ob jami.  
Troskok - GS je pred tekmovanjem sam postavil oznako za dolžine, vendar je bila kasneje odstranjena. 
Prehitro dvigovanje zastavice.  
Ocena  4,1 
 

6. Prvenstvo Slovenije v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije, organizator Slov. Bistrica, 
Slovenska Bistrica, 28. 01. 2018 

 
meti   Selan Damijan 
Metališče je bilo varovano z ograjo in ob njem urejeno območje za trenerje. Delo sodniške žirije je 
potekalo dobro, kljub temu, da je bila žirija mlada in sestavljena le iz sodnikov rang-a 1. Naloge so bile 
jasno razdeljene in zelo korektno izvedene. Zelo dobro organizirano in vodeno tekmovanje.  
Ocena   4,8 
 
 

7. PS  v dvorani za starejše mladince in starejše mladinke, Mednarodni atletski miting v 
dvorani, organizator AD MASS Lj, Ljubljana, 03. 02. 2018  

 
teki   Pintar Silva 
V žirijah je bilo dovolj sodnikov. Prepisovanje rezultatov s semaforja. Napovedovalec je bil prisoten 
samo dopoldne, popoldne ga ni bilo. GS ni dobila nobene štartne liste za finalne teke.  
Ocena  4,0 



 
skoki  Pintar Silva 
Višina – Blazine v redu, letvica ne najboljša.  
Skok s palico – Sodnikov dovolj, odlična zapisničarka 
Daljina in Troskok -  potrebna pomoč pri določanju vrstnega reda, v žirijah dovolj sodnikov.  
Gledalci in tekmovalci niso bili deležni obveščanja o rezultatih. Razglasitev je potekala brez napovedi. 
Ocena  4,5 
 
 

8. PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za PI in PE U12, organizator AD Slov. 
Bistrica, Slovenska Bistrica, 04. 02. 2018                                      

                                                                                           
mnogoboj Selan Damjan 
Kljub malemu tekmovalnemu prostoru in velikemu številu tekmovalcev, zaradi dobre organiziranosti, 
ni bilo čutiti nobene  gneče in utesnjenosti. Daljina – Skakališče dobro urejeno, tekoče in natančno 
vodenje zapisnikov.  
Težka žoga –Vse sodniške žirije so zelo dobro in zgledno opravljale svoje naloge.  
Zelo, zelo dobro organizirano tekmovanje.  
Ocena:    teki   4,9     skoki   4,8       meti   4,7  =   povprečna ocena   4,8 
 
 

9. Dvoranski miting »Hitra nedelja v Bistrici«, organizator AD Slovenska Bistrica, 
Slovenska Bistrica, 04. 02. 2018  

 
teki   Selan  Damijan 
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časa. Pri tekih ni bila uporabljena naprava za  ugotavljanje 
napačnega štarta. Zelo dobro organizirano tekmovanje.  
Ocena:  4,9 
 
 

10. PS za mlajše mladince in mlajše mladinke v dvorani ter Miting, organizator AD Kladivar 
Celje, Celje, 10. 02. 2018  

 
teki  Kabaj Milan 
Sodniki niso nosili sodniških majic. Potek  tekmovanja brez zastojev in zamud.  
Ocena :  4,5 
 
skoki  Kabaj Milan 
Višina – Postavljanje blazin, ki so pred skakališčem za palico povzroča časovne zamude.  
Palica -  Blazine so v slabem stanju, eno stojalo je v okvari in povzroča težave. 
Daljina -  vse v redu. 
Troskok – V redu.  
Ocena:    4,5 
 

11. PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za PI in PE U14, organizator MASS Lj, 
Ljubljana, 11. 2. 2018  

 
mnogoboj  Markovič Barbara 
Teki – v redu. 
Daljina – v redu. 
Met težke žoge – v redu. 



Delo posameznih žirij – v redu.  
Pohvala organizatorju, tehnični službi in sodnikom za dobro tekmovanje. 
Ocena :    5,0 
 
 

12. Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice, organizator AK Kladivar Celje, 
Celje, 25. 02. 2018  

 
teki  Zupančič Rajko 
Obnovljene črte in oznake na tekališču. Odlično izpeljan dopoldanski del tekmovanja! 
Ocena    5,0  
 
skoki  Zupančič Rajko 
Višina - v  redu. 
Palica – Potrebno je obnoviti ničelno črto ob koritu. 
Daljina - Ob doskočišču ni bilo tabel za dolžine skokov. 
Vzorno delo vseh sodniških žirij z veliko znanja,  izkušenj in resnosti pri delu. Dosledna uporaba ur za 
določanje časa za poskus in opozorilnih zastavic.  
Ocena   4,5 
 
 

13. Skakalni miting v dvorani, organizator AD MASS Lj, Ljubljana, 03. 03. 2018  
 
skoki - V redu. Pohvala organizatorju.  
Ocena  5,0 
 
 

14. Zimsko PS v metih za članski, st. mladinski, ml. mladinski in pionirski kategoriji,  
organizator AK Ptuj, Ptuj, 17. 03. 2018   

 
meti  Zupančič Rajko 
Teren blaten zato so bila takšna tudi orodja. Krogi za izmet spolzki z občasnimi lužami, pogosto 
čiščenje je povzročilo nekaj zamude urnika.  
V danih pogojih je bilo težko bolje izpeljati tekmovanje. Sodniške ekipe so delo dobro opravile.  
Ocena  5,0 
 
 

15. PS  v krosu, organizator  AK Postojna, Postojna, 17. 03. 2018  
 
teki  Peternelj Branko 
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov DA. 
Priprava in vodenje zapisnikov, opremljenost sodnikov s pripomočki  v redu.  
Štart – delo sta sodnika opravila v redu.  
Cilj – Sodnici, ki sta skrbeli za zapisnik sta bili zelo vestni sta dobro delali, ostali štirje sodniki so bili 
preveč pasivni. 
Prijavnica – v redu.  
Sodniki na progi – samo dva sodnika, ki sta bila na razcepu pribl. 100 m pred ciljem, kjer je proga 
prešla v drugi krog. Na ostalem delu proge sodnikov ni bilo.  
 
Ocena  3,1 
 



AD 4.  

Na letnem posvetu glavnih sodnikov bo opravljena analiza sojenj v obdobju od zadnjega posveta.  

Poudarek bo na predstavitvi kompleta merilnih naprav za kontrolo orodij. Predlaga se, da se v vsakem 
zboru usposobi po najmanj dva sodnika, ki bosta znala brezhibno rokovati s tem kompletom. 
 
Sklep št. 14: 
Od 1. maja dalje bodo glavni sodniki na tekmovanja delegirani čim bolj enakomerno, tudi če bo 
zaradi tega v kakšnem primeru delegiran sodnik, ki ni iz bližine kraja tekmovanja. 
 
AD 5. 

Seminar za štarterje bo potekal 20. in 21. 4. 2018. Vodil ga bo eden najboljših štarterjev na svetu 
Anglež Alan Bell. Teoretični del predavanj bo potekal na sedežu AZS, praktični del pa v soboto 
popoldne na stadionu v Šiški ob pomoči 15 atletov iz ljubljanskih klubov. Na seminar je prijavljenih 46 
štarterjev in kandidatov za štarterje. 
 
AD 6.  

Sodnike na tekmovanjih v hoji imenuje SO ASS oz. z njegove strani pooblaščena oseba. 

Na tekmovanja se imenuje 2 do 3 pripravnike, da skozi nabiranje izkušenj pridobijo polnopravni naziv 
sodnika za hojo. Pripravniških tekem mora biti 3 ali več, odvisno od ustrezne usposobljenosti 
posameznega sodnika. 
 
Sklep št. 15: 
Vsi obstoječi sodniki za hojo morajo v letu 2018 opraviti vsaj eno sojenje, sicer bodo za naslednje 
leto brisani s seznama sodnikov za hojo.  
 
AD 7. 

SO ASS bo v letošnjem letu posodobil gradivo za predavanja in prenovil teste za nove sodnike in 
napredovanja. 
 
Strokovni odbor je na letnem posvetu Združenja atletskih sodnikov Slovenije prevzel obvezo, da bo 
obravnaval željo Mojce Ritlop Vrbovšek, da bi bila ponovno uvrščena na seznam predavateljev. 
Poudarjeno je bilo, da bo SO željo obravnaval v skladu z določili Pravilnika o izobraževanju, 
usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov ter diskrecijsko pravico, s katero so bili že 
sedaj predavatelji uvrščeni na seznam aktivnih predavateljev. 

Mojca Ritlop Vrbovšek je zaradi dogajanj okoli razdora med mariborskimi sodniki izgubila zaupanje 
strokovnega odbora. Po omenjenem pravilniku SO imenuje za predavatelje tiste sodnike, za katere 
meni, da imajo poleg ustreznega strokovnega znanja in sodniških izkušenj tudi primerne osebnostne 
lastnosti, kar je pri pedagoško izobraževalnem delu še posebej pomembno. Strokovni odbor ne ugodi 
želji Mojce Ritlop Vrbovšek, da bi bila ponovno uvrščena na seznam predavateljev. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21:00. 
 
 
 
        Strokovni odbor ASS 

Predsednica 
Andreja Jošt 


