STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520 69 14
Fax: +386 (01) 520 69 16
e-pošta: strokovni.odbor.ass@gmail.com
http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik
Sveta atletskih sodnikov Slovenije
z rednega letnega sestanka v prostorih AZS, Letališka 33c, v Ljubljani dne 7. 12. 2019.
Prisotni: člani SO ASS (odsoten Gabrijel Ambrožič) in še 23 predstavnikov, skupaj 28 udeležencev iz 14
sodniških zborov:
ZAS
Bled
Brežice
Celje
Domžale
Ilirska Bistrica
Kočevje
Koper
Koroška
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Radovljica
Slovenska Bistrica
Šentjernej
Šentjur
Tolmin
Velenje
Žalec
AS Poljane Maribor
AS Domžale - AK Kamnik*

Ime in priimek
Nataša Kavčič
Marija Jerbič
Marija Zaljuberšek Friškovec, Martina Lamut, Zoran Potočnik
Nejc Pretnar, Silva Pintar SO
Stane Klemenčič, Andrej Udovč SO
Borut Podgornik, Igor Godec SO
Štefan Puhan, Simon Karoli
Marjan Perkman, Umbert Bizjak, Zmago Krivec, Marjan Devetak
Igor Nikolič, Andrej Kotnik SO
Stane Kranjc, Slobodan Siračevski, Zoran Nedog
Silvija Vegelj
Matej Gaberšček, Aljaž Černigoj
Darjo Pungartnik, Andreja Jošt SO
Anže Žolnir
-

* Zbor atletskih sodnikov AS Domžale - AK Kamnik formalno ni ustanovljen

Predsednica SO ASS Andreja Jošt je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pozdrav predsednice SO ASS
2. Podelitev priznanj
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja
4. Poročilo predsednice o delu SO ASS v letu 2019
5. Analiza sojenj v letu 2019 in razprava
6. Program dela ZASS in zborov v letu 2020 z razpravo
7. Razno
Predlagan dnevni red je bil sprejet z 28 glasovi za.
K 1.
Prisotne je pozdravila predsednica SO ASS Andreja Jošt.
K 2.
Naziv častnega člana združenja atletskih sodnikov Slovenije je prejel Borut Podgornik (Maribor).
Srebrno plaketo za opravljenih 750 sojenj je prejela Alenka Zavadlav (Ljubljana)
Zlate znake za opravljenih 500 sojenj so prejeli: Marija Jerbič (Kočevje), Borut Podgornik (Maribor) in
Marjan Devetak (Nova Gorica).
Srebrne znake za opravljenih 300 sojenj so prejeli: Vladka Lopatič Omerzu (Brežice), Heidi Lukašev
(Ljubljana), Frančiška Sep (Murska Sobota), Milojka Klobas (Nova Gorica), Slobodan Siračevski (Ptuj)
in Bogdan Makovšek (Velenje).
Bronaste znake za opravljenih 150 sojenj so prejeli: Sandi Vučko in Branko Gverič (oba Koper), Ivanka
Puhan (Murska Sobota), Andrej Korošec, Armin Makovec, Meta Mačus in Petra Dodič (vsi Nova
Gorica), Andrej Jeriček in Gregor Rus (oba Novo mesto) ter Sebastijan Jagarinec (AS Poljane).
K3.
Predsednica SO ASS je za delovnega predsednika predlagala Igorja Godca in za zapisnikarja Andreja
Kotnika. Predlog je bil sprejet s 28 glasovi za.
K4.
Poročilo o delu SO ASS v letu 2019 je podala Andreja Jošt. Poročilo je zapisano v zborniku Atletski
sodnik za leto 2019. K razpravi o poročilu se ni prijavil nihče od prisotnih.
K5.
Analizo sojenj v letu 2019 je pripravil in predstavil Igor Godec in je zapisana v zborniku Atletski sodnik
za leto 2019. Povzel je nekaj zapisov iz poročil glavnih sodnikov. Skozi skupno razpravo se je analiziralo
storjene napake in za vsak posamezni dogodek oblikovalo rešitve.

Glavne ugotovitve so identične kot v zapisniku lanskoletnega posveta, kar pomeni, da so osnovni
problemi ostali enaki. Predvsem je potrebno posvetiti veliko pozornost kakovostni in pravočasni
pripravi na tekmovanje, kar lahko odpravi glavnino zapletov, ki se sicer dogajajo na naših tekmovanjih.
K6.
Program dela SO ASS za leto 2020 je zapisan v zborniku Atletski sodnik za leto 2019, več poudarka pa
je bilo na predstavitvi stanja in načrtov posameznih zborov:
Bled:
Imajo dva mitinga na Bledu in sodelujejo na tekmovanju v Kranju. Letos so pridobili 8 novih sodnikov,
ena kandidatka, ki je bila prisotna na predavanjih, pa mora še opraviti izpit.
Kočevje:
Stadionu je v slabem stanju, zato nimajo tekmovanj. V Kočevju sodijo v glavnem na šolskih
tekmovanjih, sicer pa sodelujejo s sosednjimi zbori. Letos so pridobili 4 nove sodnike.
Koroška:
V letošnjem letu so imeli veliko tekmovanj Pridobili so 12 novih sodnikov in imeli 5 napredovanj.
Nameravajo se udeleževati tematskih izobraževanj (štarterji, prijavnica,…), v kolikor bodo
organizirana v naslednjem letu.
Kranj:
Delo v naslednjem letu bo potekalo enako kot v minulem.
Ljubljana:
Povprečna starost sodnikov je zelo visoka. Med atleti ni interesa za vključevanje v sodniške vrste,
izobraževanje staršev atletov se ni obneslo, saj po opravljenem izpitu niso prihajali na tekme.
Maribor:
Na tekmovanjih v Mariboru še vedno sodniki zbora Maribor in AS Poljane ne sodelujejo. Ker so
tekmovanja strogo ločena na tista, kjer sodijo sodniki enega ali drugega zbora, je tekmovanj, na
katerih sodijo sodniki Maribora, malo. Letos so pridobili 14 novih sodnikov.
Murska Sobota:
Veliko gostujejo pri sosednjih zborih. Želijo imeti izobraževanje v Murski Soboti in izvesti vsaj
obnovitveni seminar. Letos so pridobili 1 novega sodnika in imeli 1 napredovanje.
Nova Gorica:
Veliko sodelujejo s sosednjimi zbori. Kljub temu, da imajo na seznamu 73 sodnikov, imajo težave pri
zagotovljanju zadostnega števila sodnikov za posamezno tekmovanje. Mladi, ki odhajajo na študij v
Ljubljano, se poredko vrnejo v aktivno sodniško delo.
Novo mesto:
Podobno kot v Novi Gorici je seznam sodnikov dolg, vendar brez pomoči drugih sodniških zborov ne
bi šlo. Večina mladih atletov vstopi v sodniške vrste, zato vsakoletno izvedejo izobraževanje in izpite,
letos so pridobili 8 novih sodnikov in imeli 12 napredovanj. Na občnem zboru se izvede tudi
obnovitveni seminar. Zainteresirani so za tečaje za štarterje in sodnike za hojo.

Ptuj:
Cilj je povečati število sodnikov, urediti predstavitev sodniškega zbora in njegovega dela na spletu ter
s klubom aktivno sodelovati pri kakovostni pripravi in izvedbi tekmovanj.
Šentjernej:
Sodelujejo pri mnogih tekmovanjih izven svojega kraja. Letos so pridobili 2 nova sodnika in imajo 1
napredovanje. V naslednjem letu želijo izvesti obnovitveni seminar.
Tolmin:
Imajo nov stadion, zato se obeta aktivnejše sodniško delo. V letošnjem letu so dobili 22 novih sodnikov
in imeli 2 napredovanji.
Velenje:
Letos so pridobili so 7 novih sodnikov. Mlade atlete spodbudijo, da se pridružijo sodniškim vrstam.
Sodelujejo na tekmovanjih po celi Sloveniji.
Žalec:
Imajo novo vodstvo zbora, ki poskuša na novo vzpostaviti delo v zboru. Manjkajo jim podatki o
nekdanjih članih zbora.
K7.
Andrej Udovč je predstavil letošnje pomembnejše spremembe atletskih pravil.
Anže Žolnir (Žalec) sprašuje, kako je z uvajanjem pravil GDPR v vodenje evidenc sodnikov.
Andreja Jošt odgovarja, da smo vprašanje že naslovili na AZS, vendar zaenkrat navodil še nimamo,
smo pa hvaležni za vsako informacijo oz. nasvet.

Sestanek je bil zaključen ob 13.00 uri.

Zapisal:
Andrej Kotnik

Strokovni odbor ASS
Predsednica
Andreja Jošt

