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Zapisnik 

 
8. redne seje SO ASS, ki je bila v četrtek, 28. 2. 2019, ob 16.00, v sejni sobi AZS, Letališka cesta 33c v 
Ljubljani. 

 
Prisotni: Andreja Jošt, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič, Igor Godec, Andrej Udovč, Andrej Kotnik, ob 19. uri se 

je seji pridružil Matej Huš.  

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje  
2. Pregled dogajanja med sejama 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Potrditev finančnega plana za leto 2019 
5. Plan dela za letni posvet GS  
6. Pregled gradiva za izobraževanje AS 
7. Hoja 
8. Odstopna izjava Matej Huš 
9. Razno 

 
 

AD 1. 

Na zapisnik 7. redne seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 22: 
Kdorkoli ima pripombe na sklepe SO ASS, jih najprej poda organu, ki je sklepe sprejel, šele v nadaljevanju, 
v primeru nestrinjanja z obrazložitvami, Upravnemu odboru AZS. 
 
AD 2. 

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

• V pripravi so izobraževanja za nove sodnike in napredovanja v Kočevju, Mariboru, Novem mestu, 
Tolminu in na Fakulteti za šport. Na ta izobraževanja so vabljeni kandidati iz vseh bližnjih sodniških 
zborov.  

 

Sklep št. 23: 
SO ASS pripravi novi predlog predavateljev za izobraževanja sodnikov. 
 
 
 

mailto:strokovni.odbor.ass@gmail.com
http://www.atletska-zveza.si/


AD 3. 
 
Poročila od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018  
 
Mednarodni predbožični atletski miting v dvorani, organizator AK Olimpija Ljubljana 
Ljubljana, 16. 12. 2018 
Enotna sodniška oblačila NE, nošenje sodniških znakov NE, nošenje rdečega traku DA. 
Teki – V redu. Test pištole v redu 0,0002. 
Daljina – Premalo zbranosti pri določanju mesta odriva – cona. Izmerjena dolžina teh skokov ni vplivala na 
rezultat. Tekmovanje je bilo dobro organizirano.  
Ocena: teki  4,75 skoki  4,0 
 
 
Božični miting »Brežice 2018», organizator AK Brežice 
Brežice, 21. 12. 2018 
Enotna sodniška oblačila NE, nošenje sodniških znakov in rdečega traku DA. 
Višina – Prostor za tekmovalce postavljen preblizu tekmovališča. Po razmejitvi s stožci ni bilo več moteče za 
tekmovalce.  
Daljina – Tekmovalci v prvi seriji niso slišali zapisnikarja, kdo je na vrsti. Odrivna deska je v slabem stanju. 
Ocena:  4,5 
 
 
Poročila od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019  
 
Mednarodni atletski miting v dvorani, organizator AD MASS Ljubljana 
Ljubljana, 12. 1. 2019 
Sodnik pri elektronskem merjenju časov NE. Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega 
traku DA, razen pri suvanju krogle, kjer sodniki niso bili enotni. Elektronsko merjenje časov Timing Ljubljana. 
Test pištole 0,0001. 
Disciplina tekmovalcev odlična.  
Ocena: teki  5  skoki  5  meti  5   2 
 

Komentar SO: Iz pridobljenih informacij s terena SO ugotalja, da je bilo zaradi nepravilnosti v pripravi 
sektorja metališča kršeno pravilo člena 222. Sektor za suvanje krogle mora biti izdelan iz primernega 
materiala, ki omogoča, da se pri padcu krogle jasno zazna njen odtis in ki ne povzroča prevelikega 
odskakovanja krogle. 
 

Sklep št. 24:  
SO ASS zaradi neskladnosti sektorja metališča za suvanje krogle ne prizna rezultatov v suvanju krogle in 
zato znižuje oceno pri metih. 
 
 
Miting v dvorani (šprinterski miting), organizator AD Slovenska Bistrica 
Slovenska Bistrica, 12. 1. 2019 
Sodnik pri elektronskem merjenju časov NE. Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega 
traku DA. Test pištole v redu. Delo posameznih žirij v redu.  
Kljub mali dvorani ter s tem omejenemu tekmovalnemu prostoru in dokaj velikemu številu tekmovalcev 
zaradi dobre organiziranosti ni bilo čutiti nobene gneče in/ali utesnjenosti. Vse sodniške žirije so kljub 
mladosti dobro opravljale svoje naloge.  
ZELO DOBRO ORGANIZIRANO TEKMOVANJE! 
Ocena:  4,6 
 



Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke letnik 2008 in 2009, organizator AD Slovenska Bistrica 
Slovenska Bistrica, 12. 1. 2019 
Skoki 
Skakališče je bilo dobro pripravljeno. Odrivna cona dobro označena. Sodniki so redno in vestno uporabljali 
vse predpisane sodniške pripomočke. Kljub kakšnemu popravku so mladi sodniki jasno in glasno vodili 
zapisnike ter natančno zapisovali rezultate.  
ZELO DOBRO ORGANIZIRANO TEKMOVANJE! 
Ocena:  4,6 
 

Teki  
Test pištole v redu - 0,0001. Elektronsko merjenje časov Timing Ljubljana. 
Na začetku zapisovali ročne čase v stotinkah.  
Pri tekih na 200 m, 400 m in štafetah časomerilci niso stali vzporedno s ciljno črto, posledica tega je bilo 
odstopanje z elektronsko izmerjenim časom med 0,5 in 0,8 sekunde.  
Pri tekih na 60 m in 50 m je postavitev težko izvedljiva.  
Disciplina tekmovalcev v redu.  
Ocena:  4,25         
 

Sklep št. 25: 
Ročni časomerilci morajo stati v liniji ciljne črte, Timing Ljubljana pa mora temu primerno prilagoditi 
postavitev merilnih naprav. 
 
 
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke letnik 2006 in 2007, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 19. 1. 2019 
Teki  
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov NE. Enotna oblačila NE. Nošenje sodniških znakov, nošenje 
rdečega traku DA. Test pištole v redu. Priprava in vodenje zapisnikov v redu.  
Priprava tekmovališč sicer v redu, a je bilo zaradi prisotnosti velikega števila tekmovalcev, trenerjev in 
gledalcev nekaj težav pri postavitvi proge za tek na 600 m. Po intervenciji je bila proga razen s stožci 
omejena tudi z ovirami. V teku na 600 m ni bilo semaforja za štetje krogov in zvonca za oznanitev zadnjega 
kroga. To je urejal sodnik s kazanjem prstov in ustnimi navodili. Pomočnik štarterja ni imel povratne pištole 
in tudi ne zastavice za lažje kontaktiranje s sodniki v cilju. Tudi sodniki na stezi razen rumene zastavice niso 
imeli ničesar. Sprotna obdelava podatkov po vsakem teku in povezava med ciljem in štarterjem bi morala 
potekati hitreje. Ta pomanjkljivost je bila glavni vzrok za precejšnje zamujanje urnika (cca 50 min). Za boljše 
delo Timinga je v prihodnje potrebno onemogočiti prehajanje ciljne črte med tekom na 600 m.  
Opomba GS: Tovrstna tekmovanja bi se morala organizirati drugače, da bi bila predvsem za otroke manj 
naporna. Združeno z mitingom je bilo v dvorani prisotnih 370 tekmovalcev in v tekaškem delu 55 štartov, 
tekmovanje v celoti pa je trajalo kar od 9.30 pa skoraj do 22.00. Več kot 12 ur! 
Ocena:  3,3 
 

Sklep št. 26: 
Organizator se mora bolje pripraviti na tako številčno udeležbo tekmovalcev in poskrbeti za nemoten 
potek tekmovanja, skladen z urnikom. 
 

Skoki  
Enotna oblačila NE. 
Skok s palico – blazine v zelo slabem stanju. Zaradi zamude v tekih tekmovanje v tehničnih disciplinah 
zamujalo za približno 1 uro. Zaradi časovne stiske smo troskok pionirjev in pionirk (13 tekmovalcev) združili. 
Ob doskočišču ni bilo tabele za dolžino skokov.  
Disciplina tekmovalcev v redu. Ostalo v redu. 
Ocena :  4,5 



Mednarodni atletski miting, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 19. 1. 2019 
Skoki 
Odrivna deska v okvari. Za popravilo je bilo potrebno 25 min. Po popravilu odrivne deske in namestitvi 
indikatorske deščice ugotovili, da ni plastelina. Z dogovorom delegata in trenerji so na indikatorsko deščico 
nalepili samolepilni trak ter izvedli tekmovanje do konca. Nedopustna napaka organizatorja zato ocena 2, 
čeprav so sodniki na samem delu pri skokih dobro delali.  
Ocena:  2,0 
 
 
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U 16, organizator AK Krka Novo mesto 
Prvenstvo Slovenije v dvorani v tekmovalni hoji 
Miting v dvorani 
Novo mesto, 26. 1. 2019 
Teki  
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov DA. Test pištole v redu – 0,0007. Tekališče vzorno pripravljeno. 
Štarterji – Zaradi zelo velikega števila nastopajočih se je bilo potrebno organizirati, da so teki potekali po 
predvidenem urniku. Nekaj zamude je bilo pred štartom teka na 1000 m zaradi prepoznega prihoda 
tekmovalcev na štart. Zamuda je bila kasneje odpravljena oz. je bila na koncu tekmovanja skoraj nična.  
Sodniki na cilju – Časomerilci so bili brez ciljnih kartončkov, že v času mitinga so bili narejeni in so jih sodniki 
tudi uporabljali.  
Sodniki na stezi – Štirje so bili stalni, popoldne sta se jim pridružila še dva. Imeli so kar nekaj dela zaradi 
kršitev v stezah – tek po notranji črti, po notranji stezi, nepravilen (prezgoden) prehod na notranjo stezo, 
predaja štafetne palice izven predajnega prostora.  
Ugovori: 
Trener MASS je preveril reakcijski čas za DIS tekmovalca št. 182. Ko je pogledal čas, je sprejel odločitev brez 
nadaljnjega ugovarjanja.  
Trener KAK je spraševal za razlog diskvalifikacije njihove štafete. Pojasnjeno, da zaradi nepravilnega prehoda 
(prezgodaj) na notranjo progo. Sprejel obrazložitev.  
Ugovarjal je tudi DIS tekmovalec v hoji, št. 361, ki je po pojasnilu vodje sodnikov za hojo sprejel odločitev.  
Disciplina tekmovalcev – primerna. 
 

Priznanje organizatorju in načrtovalcem tekmovanja, da je bilo celotno tekmovanje uspešno izvedeno. 
Manjše težave so bile sproti odpravljene in na rezultate niso vplivale. Zaradi zalo velikega števila 
nastopajočih je bilo potrebno tekmovanje izvesti disciplinirano v skladu z zastavljenim urnikom. K temu je 
pripomoglo tudi to, da so bili trenerji in spremljevalno osebje tekmovalcev samo na tribuni.  
Na koncu smo bili vsi že zelo utrujeni zato je prišlo do napake: tek prve štafete 4 x 200 m so tekmovalke 
tekle brez štafetne palice. Nihče od prisotnih tega ni pravočasno opazil. Nihče tudi ni vložil ugovora na tek.  
Ocena:  4,5 
  

Komentar SO: V dvorani je temelj sodniškega dela v kontroli tekov na stezi, zato mora biti na stezi 
zadostno število sodnikov in ti morajo imeti dober pogled na dogajanje na stezi! 
 

Sklep št. 27: 
Štafetno palico se uporablja v vseh štafetnih tekih na štadionu in jo je treba med tekom ves čas nositi v 
roki. Zaradi kršitve 170. čl., točke 6 (a) se rezultatov 1. skupine štafetnega teka 4 x 200 m za pionirke U16 
ne prizna. 
 

Skoki in meti   
Enotna oblačila NE. Nošenje sodniških znakov in nošenje rdečega traku DA. Opremljenost sodnikov s 
pripomočki in priprava in pravilno vodenje zapisnikov DA. 
Krogla – Priprava tekmovališča v redu. Višina, skok s palico, daljina, troskok v redu.  



Daljina in troskok – Prehitro dvigovanje zastavice, preden so tekmovalci zapustili jamo. Po opozorilu v redu. 
Sodniki in tekmovalci so ravnali po navodilih vodje tekmovanja in delegata AZS, zato ni bilo težav pri tekih na 
60 m, saj imajo tekmovalci pri skoku v višino zalet preko tekaških stez.  
Pri metu krogle je delegat dovolil začetek tekme pred urnikom, tekmovalec iz Ormoža je zamudil in se javil 
na tekmovališče po končanem tekmovanju, delegat mu je dovolil tekmovati tako, da je sam opravil 6 
poskusov. Posledica tega je bila, da je prehitel tekmovalca na 3. mestu.  
Ocena: skoki  4,3 meti  4,5 
 

Komentar SO: Storjena je bila napaka. GS bi lahko ukrepal in opozoril na zaplet zaradi predčasnega 
pričetka discipline oziroma bi moral preprečiti nastop atletu, ki je zamudil pravočasno prijavo v prijavnici. 
 
 
Mednarodni miting v dvorani, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 27. 1. 2019 
Skoki 
Enotna oblačila NE, ostalo DA. Sodniki na vseh disciplinah so bili opremljeni z vsemi pripomočki. Priprava in 
vodenje zapisnikov sta potekala tekoče in usklajeno. 
Skok s palico – Skakališče je bilo ustrezno pripravljeno. Blazine doskočišča so že precej obrabljene. Ročici na 
stojalih sta nekoliko deformirani in za nekaj centimetrov izstopata iz ravnine obeh stojal.  
Daljina – Tekmovališče je bilo ustrezno pripravljeno.  
Troskok – Enako kot pri daljini. Tekmovalo se je z dveh odrivnih desk: 9,5 m in 11 m. Odrivna deska na 9,5 m 
je bila označena z belo kredo, indikatorsko deščico je nadomestila peščena obloga, ki je bila na robu 
zaglajena pod kotom 45 stopinj.  
Tekmovanje je potekalo po urniku, ki je bil spoštovan. Organizator za tekmovalce ni priskrbel štartnih 
številk. Na tekmovališčih so bili postavljeni semaforji, a semaforistov ni bilo. Posledično ni bilo možno 
kvalitetno neposredno spremljanje dogajanj na tekmovališčih.  
Ocena:  4,5    
 

Komentar SO: Pri določanju odrivnih mest za troskok priporočamo polne metre, kot je navedeno v 186. čl. 
točka 4 ter v Priročniku za atletska tekmovanja točka 4.1.8. (h).  
 
 
Poročila od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019  
 
PS v dvorani za mlajše mladince in mladinke, organizator AK Krka Novo mesto 
Novo mesto, 2. 2. 2019 
Teki  
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov NE. Test pištole v redu.  
Priprava in vodenje zapisnikov – ni v redu – preveč popravljanja, prepisovanje vrstnega reda s semaforja. 
Delo posameznih žirij v redu. Vodja štarterjev je opravil svoje delo solidno. Drugi štarter je delal napake 
(prekratek interval med pozor in strelom). Sodniki na stezi so svoje delo opravili odlično, saj so videli in 
signalizirali vsako napako. Posledično je bilo veliko diskvalifikacij zaradi napačnega teka.  
Pri štafetah 4 x 200 m je organizator odlično vodil predaje. Prijavnica je delovala odlično. 
Pred DP je bil miting v tekih, kateri je potekal brez problemov.  
Ocena:  4,5 
 

Sklep št. 28: 
Vodja sodniške službe mora poskrbeti, da bo pri elektronskem merjenju časov vedno tudi sodnik z 
ustreznim znanjem. 
 
 
 
 



Skoki  
Daljina in troskok – Priprava in vodenje zapisnika – manjše težave so se pojavile pri pisanju zapisnika 
(opozoriti, kako se piše izpuščeni skok oz. prestop, pisanje vrstnega reda po prvih treh serijah, popravljanje 
napačno zapisanega rezultata). Med tekmovanjem se je zadeva uredila.  
Delo pri troskoku in skoku v daljino je opravljala ista sodniška žirija. Med tekmovanjem so se pojavljale 
težave zaradi prekrivanja tekmovališč, zato je bil potreben večji nadzor tekmovalcev pri prehodu med 
posameznimi skoki.  
Višina – Tekmovališče in opremljenost sodnikov s pripomočki v redu. Priprava in vodenje zapisnika ni v redu. 
Težave pri zapisovanju neuspešnih poskusov, kako se določi najboljši rezultat in kako se določi vrstni red, 
popravljanje napačno zapisanega rezultata. Med tekmovanjem urejeno in zapisnik je bil v redu.  
Palica – Najboljše je bila žirija pri skoku s palico, delovali so usklajeno, navodila so bila jasno prenesena, delo 
je potekalo nemoteno.  
Zelo lepo organizirano tekmovanje, dobra tehnična služba, zagotovljena vsa potrebna oprema, dovolj 
pomočnikov za vračanje orodij in pri semaforju oz. grabljenju doskočišča. Pred začetkom tekmovanja 
sodnikom, ki so določeni za vodenja zapisnika, razloži, kako se pravilno piše zapisnik. Če se na tekmovališču 
istočasno odvija več tehničnih disciplin, GS ne uspemo pravočasno priti do vseh zapisnikov disciplin, da bi 
opozorili zaradi neizkušenosti na določene pomanjkljivosti.  
Ocena:  4,7 
 

Sklep št. 29: 
VSD se mora pred pričetkom discipline prepričati, da zapisnikar razume način pisanja zapisnika in ga po 
potrebi dodatno pouči ali celo zamenja, v kolikor meni, da je to nujno. 
 

meti  
Krogla – Tekmovalci so na tekmovališče prišli točno, vendar se je začetek ogrevanja zaradi postavljanja 
zaščitne ograje in sektorja zaradi trajanja ostalih disciplin malo zamaknil. Začetek z 10 min zamude.  
Žirija pri suvanju krogle je delovala usklajeno. VSD je jasno podal navodila ostali sodniški ekipi, vsak sodnik je 
poznal svojo nalogo. Delo na zapisniku je potekalo tekoče, klicanje glasno, tekmovalci so imeli jasna 
navodila, pomočnik na semaforju je svoje delo opravljal brezhibno, imel je v naprej napisane številke 
nastopajočih, tako da je lahko sledil poteku tekmovanja. Predlagam, da tudi v prihodnje pomočnikom pri 
semaforju pomagajo na podoben način. Orodja so bila vidno označena.  
Ocena:  5,0 
 
 
Miting v dvorani 
Skoki  
Daljina – Delo žirije na mitingu pri skoku v daljino je potekalo usklajeno in po enakem sistemu kot na 
prvenstvu. Potreben je bil večji nadzor nad potekom tekmovanja ter tekmovalce večkrat opomniti, na kaj 
morajo biti pozorni. S tribune je slabše vidna odrivna deska, zato ni vseeno, na kateri strani odrivne deske 
stoji VSD, enako pomembna je pozicija ostalih sodnikov. VSD sem dvakrat opozorila, da je prehitro dvigoval 
belo zastavico, preden je tekmovalec zapustil doskočišče. Po opozorilu je delo opravljal korektno.  
Pohvala organizatorjem.  
Ocena:  4,7 
 

 
Meti  
Krogla – Žirija je delovala usklajeno in na enak način kot v prvenstvenem delu tekmovanja. Orodja so bila na 
tekmovališče pripeljana na vozičkih pravočasno, poskrbljeno je bilo tudi za zadostno število pomočnikov za 
vračanje orodij in prikazovanje rezultata na semaforju. Orodja so bila vidno označena. Sodniki so se trudili, 
da je delo potekalo nemoteno.  
Ocena:  5,0 
 



PS v dvorani za člane in članice, organizator AK Krka 
Novo mesto, 09. 02. 2019 
Teki   
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov DA. Priprava tekmovališča in vodenje zapisnikov v redu.  
Vse žirije so pravočasno in dobro opravile zadolžitve.  
Sodnik na stezi v trenutku priprav na 60 m finale, ni bil dovolj pozoren na tekmovalce, ki so se ogrevali (za 
štartno črto) in tako malo motili izvedbo štarta. Interveniral je delegat.  
Ugovor: Tekmovalka na 400 m, 2. Skupina, 4. proga je bila diskvalificirana zaradi nepravilnega štarta. Takoj 
je podala ugovor. Po dogovoru s štaterjem, po pregledu štartnih naprav in po posvetu z delegatom smo 
ugotovili, da je prišlo do vibracij zaradi premikanja pomočnika teh. službe, ki je stal vzporedno z blokom na 
lesenem podestu. Ugovor je bil sprejet in tekmovalka je lahko ponovno štartala. 
Ocena:   5,0 
 

Tehnične discipline    
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku – DA. 
Višina – Tekmovališče je bilo pripravljeno po pravilih za atletska tekmovanja. Sodniki so bili opremljeni z 
vsemi pripomočki (meter, zastavice in samolepilni trakovi). Sodnica je pravilno vodila zapisnik, za merjenje 
dovoljenega časa za poskus je koristila štoparico, za opomin 15 '' pred iztekom časa – rumena zastavica.  
Skok s palico – enako kot skok v višino. 
Daljina – Tekmovališče je bilo pravočasno pripravljeno. Na tekmovališču sta bili dve indikatorski deščici s 
plastelinom, da ni bilo zamujanja po prestopih tekmovalcev. Zapisnik je pravilno voden.  
Troskok – Tekmovališče je bilo pravočasno pripravljeno. Standardne odrivne deske so bile postavljene na 13 
m in 11 m. Za nekatere članice je zarisan odrivni prostor na 9 m in namesto indikatorske deščice je bila 
narejena prestopna črta z mivko.  
Krogla – Pred začetkom tekmovanja je bilo tekmovališče pripravljeno za članice. Za člane je bila celotna 
konstrukcija kroga z zaustavitvenim pragom premaknjena za 3 m nazaj. Opremljenost sodnikov s pripomočki 
v redu. Priprava in vodenje zapisnika v redu.  
V vseh žirijah so delali odlično. Na vsaki disciplini je bilo dovolj izkušenih sodnikov.  
Vodje sodnikov so pred začetkom tekmovanja pravočasno podelili naloge sodnikom in koordinacija med 
njimi je bila odlična.  
Prihod tekmovalcev na tekmovališče – ogrevanje in začetek tekmovanja so bili po urniku tekmovanja.  
Pomočniki v jami, ki so ravnali pesek v doskočišču, na metih pri vračanju krogle in na semaforjih so delali 
odlično. Sodelovanje med VSD in GS je bilo zelo korektno.  
Iz tehničnih razlogov so bile upravičene kratke prekinitve pri troskoku, daljini in višini zato, ker so v istem 
času potekale discipline teka na 60 m in ovire na 60 m. Prekinitve so bile usklajene s štarterjem.  
Ocena:   5,0 
 
 
PS v dvorani za starejše mladince in mladinke, organizator AK Krka Novo mesto 
Novo mesto, 16. 2. 2019 
Teki   
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov NE. Petim tekmovalcem je bil podan rumeni karton, ker niso 
opravili prijave v prijavnici.  
Ugovor: Trener AD Kladivar Romeo Živko – štafetni tek 4 x 400 m. Oviranje tekača AD Kladivar v drugi krivini.  
Opis ugovora: Zaradi specifičnosti teka v krivini in hitrosti (na tekmovališču v dvorani) je prišlo do kontakta 
tekačev, katerega je povzročil tekmovalec AD MASS-a in je tekmovalec AD KLC-ja posledično izgubil 
ravnotežje. Tekač AD KLC je bil spredaj, tekač AD MASS-a za njim. Opis dogodka je podal sodnik na stezi.  
Rešitev ugovora: Diskvalifikacija štafete AD MASS – člen 163/2b.  
Ocena:  4,7 
 
 
 



Skoki in meti  
Pri metu krogle slabo voden zapisnik. Po določitvi osem najboljših se je ena od tekmovalk odpovedala 
nastopu, sodniki pa so določili deveto za dodatne tri mete, kar smo pravočasno opazili in preprečili napako. 
Pohvala VSD troskok in daljina, ki je pravilno počakala, da je tekmovalka ali tekmovalec zapustil(a) jamo in 
potem šele označila pravilnost poskusa z belo zastavico.  
Ocena: meti  3,5 skoki  4,8 
 
 
Zimsko PS v metih za članske in mlajše mladinske kategorije, organizator AK Ptuj 
Ptuj, 24. 2. 2019 
Enotna oblačila NE. Zaradi mraza tudi sodniki niso mogli delovati v enotnih oblačilih.  
Disk – Krog za met in sektor metališča so bili ustrezno pripravljeni. Varovalna mreža je bila ustrezno 
nameščena. Konstrukcija nosilnega okvirja mreže je še stara in je potrebna nadgradnje. Vodenje zapisnika je 
potekalo tekoče in brez težav.  
Kladivo – Metalo se je z istega metališča kot za disk, vstavljen je bil ustrezen vložek.  
Kopje – Tekmovališče je bilo ustrezno pripravljeno.  
Delo posameznih žirij je potekalo usklajeno. Lepo so se dopolnjevali stari izkušeni in mladi sodniki.  
Disciplina tekmovalcev je bila primerna, upoštevali so priporočila organizatorja pri ogrevanju, ustrezno so 
nosili štartne številke.  
Organizator se je posebej potrudil in pred tekmovanjem dodobra očistil prizorišča za mete, da ni bilo 
prisotnega ledu in da so bila orodja suha in čista. Organizator je vestno pripravil in izvedel tekmovanje in 
napovedovalka je z aktivnim spremljanjem dogajanja pripomogla k dobremu tekmovalnemu vzdušju.  
Bilo je doseženih nekaj osebnih rekordov in državni rekord. Dosegel ga je metalec diska Kristjan Čeh (Pt) v 
kategoriji U 23. Izboljšal ga je dvakrat.  
Ocena:  4,8 
 
 
AD 4.  
Po predstavitvi predlaga finančnega plana za leto 2019 je potekala razprava, na podlagi katere je bil 
oblikovan usklajen predlog: 
 

PRIHODKI:       

zap.št. Opis prihodka Načrt 2018 Načrt 2019 

1 AZS 16.000,00 € 32.200,00 € 

  SKUPAJ PRIHODKI 16.000,00 € 32.200,00 € 

ODHODKI:       

zap.št. Opis stroška Načrt 2018 Načrt 2019 

1 Letni zbornik "Atletski sodnik" 300,00 € 300,00 € 

2 Letni sestanek Sveta ASS (posvet+plakete) 500,00 € 700,00 € 

3 Izobraževanja sodnikov (PS+predavanja) 4.000,00 € 6.000,00 € 

4 Izdaja pravil za atletska tekmovanja (prevod+tisk) 4.000,00 € 4.000,00 € 

5 Sodniške majice in kape (dopolnitev obstoječi+novi sodniki) 1.500,00 € 1.700,00 € 

6 Dopolnitev sodniške opreme (anoraki) 0,00 € 16.000,00 € 

7 Povračilo stroškov in AH za člane SO 1.700,00 € 0,00 € 

8 Izobraževanje NTO 2.000,00 € 0,00 € 

9 Delovanje SO ASS (strokovni posveti, obisk organizatorjev, PS) 2.000,00 € 3.500,00 € 

  SKUPAJ ODHODKI 16.000,00 € 32.200,00 € 

 



Sklep št. 30: 
Po prevodu in natisu novih pravil za atletska tekmovanja se sodniškim zborom ob izidu brezplačno dodeli 
število izvodov, ki je enako 70 % vseh sodnikov v zboru, ki so v zadnjih dveh letih opravili vsaj eno sojenje. 
 
 
AD 5. 
Letni posvet glavnih sodnikov bo potekal v soboto, 13. aprila 2019, ob 9. uri v prostorih Atletske zveze 
Slovenije, Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Uvod in pozdrav 
2. Analiza sojenj v letu 2018 
3. Preverjanje znanja 
4. Razno 

 
Analiza sojenj v letu 2018 bo potekala v obliki splošne diskusije in delavnice. GS v vabilu pozovemo, da nam 
posredujejo vprašanja in situacije ter primere dobrih praks, ki bi jih želeli obravnavati. Izvedli bomo 
periodični preizkus znanja, ki ga opravimo vsaki dve leti. Udeležba na strovnem posvetu je pogoj za 
pridobitev licence za opravljanje funkcije glavnega sodnika v letu 2019. 
 
Udeleženci posveta iz istega zbora se dogovorijo za skupni prevoz in se za kritje stroškov prevoza dogovorijo 
v okviru svojih zborov. 
 
 
AD 6.  
Člani SO so v gradivu za sejo prejeli predloge novih testov za sodnike ranga I, II in III. z manjšimi korekturami 
so bili predlogi ocenjeni kot ustrezni in se jih lahko uporabi na letošnjih izpitih. 
 
 
AD 7. 
V skladu s Programom dela SO ASS za leto 2019 si bomo na področju tekmovalne hoje prizadevali za dvig 
kakovosti našega dela ter maksimalno dobre pogoje za tekmovalce v tekmovalni hoji. Predvidevamo 
najmanj dva posveta sodnikov za hojo na leto, kjer bomo izmenjali naše izkušnje ter izpolnjevali znanje. Prvi 
sestanek je sklican za petek, 8. 3. 2019.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pozdrav udeležencem 
2. Povzetek seminarja za sodnike tekmovalne hoje v Španiji 
3. Analiza sojenj z razpravo 
4. Razno 

 
V uvodu bo svoje izkušnje predstavila Elena Marulc, ki se je septembra 2018 udeležila European Athletics 
Race Walking Judges Level II Course and Evaluation 2018 / Izobraževanje za sodnike za hojo za pridobitev 
naziva Sodnik za hojo II. 
 
Posvet bomo nadaljevali kot delavnico, zato smo sodnike tekmovalne hoje pozvali, da pripravijo izstopajoč 
primer iz svoje prakse. Skozi razpravo bomo poiskali ustrezne rešitve ter zapisali primere dobre prakse, ki 
nam bodo v pomoč pri delu in nas bodo vodile skozi prihajajočo sezono.  
 
 
 



AD 8. 
Član SO ASS, glavni sodnik in delegat ter ITO Matej Huš je člane SO seznanil, da mu čas ne dopušča resnega 
in odgovornega opravljanja funkcij, ki jih ima v atletiki, in ker ne želi dela opravljati polovičarsko, odstopa z 
vseh naštetih funkcij. Člani SO to odločitev obžalujejo, saj v Mateju Hušu vidijo odgovorno in zanesljivo 
osebo z izjemnim znanjem, vendar ga razumejo in odločitev spoštujejo. 
 
 
AD 9. 
Evidence sojenj se med posameznimi sodniškimi zbori precej razlikujejo, zato zaradi poenotenja SO podaja 
kriterije za evidentiranje števila sojenj: 

Dogodek Trajanje dogodka Število sojenj 

tekmovanje (sodnik ali organizacijska služba) 
do 4 ur v dnevu 1 

nad 4 ur v dnevu 2 

občni zbor domačega zbora ni pomembno 1 

svet ASS ni pomembno 1 

posvet glavnih sodnikov ni pomembno 1 

posvet delegatov ni pomembno 1 

udeležba na tečaju (samo za napredovanja) predpisano trajanje 1 

predavatelj na tečaju predpisano trajanje 3 

udeležba na izpitu (samo za napredovanja) ni pomembno 1 

član izpitne komisije ni pomembno 1 

obnovitveni seminar ni pomembno 1 

občni zbor z obnovitvenim seminarjem ni pomembno 1 

prevodi pravil 
do 4 ur v dnevu 1 

nad 4 ur v dnevu 2 

 
SO potrdi priporočila za izplačilo sodniških taks, ki so bila sprejeta na 26. redni seji SO, 14.11.2012: 
 

Funkcija / trajanje tekmovanja do 4 ure 4 do 6 ur nad 6 ur 

Sodnik 10 € 15 € 20 € 

vodja sodnikov discipline 12 € 18 € 24 € 

glavni sodnik 20 € 30 € 40 € 

 
Vloga vodje sodnikov tekmovanja se med posameznimi zbori razlikuje, saj je ponekod to ista oseba, ki v 
dnevih pred tekmovanjem vabi sodnike, ponekod pa ne, zato je višina takse te funkcije prepuščena 
posameznemu zboru oz. organizatorju.   
 
Za obe preglednici velja, da se šteje čas trajanja samega tekmovanja (brez časa pred in po tekmovanju). 
 
Upravni odbor AZS je na svoji 13. seji dne 15.10.2018 sprejel sklep, da se potni stroški za vse uradne osebe 
znotraj delovanja AZS ponovno izplačujejo v višini 0,37 €/km. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.30. 
        Strokovni odbor ASS 

Predsednica 
Andreja Jošt 


