
Zapisnik 
 
 
12. redne seje SO ASS, ki je bila v četrtek, 5. 11. 2015, ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, 
Letališka c. 33a v Ljubljani. 

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

 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 11. seje 
2. Pregled dela od zadnje seje 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Obravnava načrta dela  za leto 2016 
5. Priprava posveta ZASS 
6. Priprava zbornika Atletski sodnik 
7. Obravnava vloge za sprejem Kamniško Domžalskega zbora atletskih sodnikov 
8. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD 1. 

Na zapisnik 11. redne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen. 
 
AD 2. 

• V obdobju od zadnje seje je bilo izvedeno združeno izobraževanja za sodnike na Bledu 
oz. v Radovljici.  

• Andrej Kotnik se dogovarja za izobražavanje v Brežicah in Novem mestu. 
• Pregled realizacije sklepov prejšnje seje: 

 
Realizacija sklepa 61: 
Organizatorja izobraževanja AK Kamnik pozivamo, da SO ASS dostavi vse potrebne 
podatke za ustanovitev oziroma registracijo ZAS. 

Realizirano. Ustanovitelji zbora so na SO ASS posredovali odločbo o registraciji na UE 
Kamnik. 
 
Realizacija sklepa 62:  
SO ASS ponovno daje pobudo Fakulteti za šport, da študentom, ki usmerjajo atletiko, 
ponudimo ustrezno strokovno pomoč pri izobraževanju o Pravilih za atletska 
tekmovanja. 

G. Ambrožič se je dogovoril z nosilcem predmeta na Fakulteti za šport. 
 
Realizacija sklepa 63: 
SO ASS sprejetega sklepa o ukinitvi ZAS Maribor ne sprejema, ker odločanje o tej točki 
dnevnega reda ni bilo v skladu z akti AZS. 



SO ASS do današnjega dne še vedno ni prejel uradnega sklepa skupščine ZAS Maribor ali 
kakega drugega podatka o izbrisu ZAS Maribor iz registra društev pri UE Maribor. S 
preverjanjem na spletni strani AJPES ugotavljamo, da je ZAS Maribor še vedno vpisan v 
register. 
 
Realizacija sklepa 64: 
Potrebno je pridobiti vsaj še eno ponudbo. (za izdajo novih sodniških izkaznic) 

Pridobili smo še eno ponudbo podjetja IDentiks  
Pripraviti je potrebno natančen osnutek vsebine: 
Sprednja stran – ime in priimek, članska številka (ID. št. iz registra ASS pri AZS), … 
Zadnja stran – npr. rang sodnika, štarter, sodnik za hojo, NTO, … 
Zadolžena Andreja Jošt. 
 
Realizacija sklepa 72: 
Urejeno besedilo Pravil o delu organov ZASS posredujemo v potrditev UO AZS. 

UO AZS je na seji dne 3. 11. 2015 potrdila nova, dopolnjena Pravila o delu organov ZASS, ki 
so že objavljena na spletu. 
 
Realizacija sklepa 73: 
Na temo sodelovanja sodnikov na šolskih tekmovanjih bomo v terminu pred letnim 
posvetom ZAS organizirali poseben posvet z vsemi predsedniki sodniških zborov in 
koordinatorjem šolske atletike pri AZS. 

S koordinatorjem pri zavodu Planica se je potrebno dogovoriti za način dela in izobraževanja 
v prihodnje. 
 

• V mesecu oktobru je preminila ga. Anica Klampfer, članica ZAS Celje in častna 
članica Združenja atletskih sodnikov Slovenije od leta 2003. Med atletskimi sodniki je 
bila cenjena zaradi natančnega, strokovnega in predvsem predanega dela in uspešne 
vzgoje novih. 
 
 

AD 3. 

Prvenstvo Slovenije za člane in članice, Nova Gorica, 25. in 26. 7. 2015  
 
Na cilju je bil samo ena sodnica, ki je vodila zapisnik in štopala.  
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo.  
1. dan sodnikov na stezi ni bilo. Bili so samo pri štafetnih tekih (eden na predaji), na 200 m 
eden in pri stožcih na 800 m. 
2. dan smo spregledali, da je bila pri teku 400 m ovire za ženske 4. ovira za eno stopnjo 
previsoka.  
Robert Renner (KLC) je dobil rumeni karton, ker je prejemal nedovoljeno pomoč. Trener mu 
je preko ograje podal tablični računalnik v roke, da si je lahko ogledal  napake pri svojih 
skokih.  
Troskok – 2. dan spremenjena smer zaleta tik pred tekmovanjem na zahtevo predsednika 
organizacijskega odbora, da zaradi vetra in daljine odrivne deske (13 m) nihče ne bo skočil v 
jamo. Sodnica kljub spremenjeni smeri zaleta ni obrnila vetromera in zato odčitavala napačno 
smer vetra. Po končani disciplini smo zapisnik skupaj z delegatom popravili.  



Pri krogli in kladivu sodniki prvi dan v sektorju niso imeli rdeče zastavice.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 3,9 Teki: 2,9 Skoki: 3,5 Meti: 3,9 
 
Sklep 74:  
Smer skakanja je potrebno določiti najmanj pol ure pred pri četkom tekmovanja v 
posamezni disciplini in nato je zaradi spremembe smeri vetra ne smemo več spreminjati.  
 
 
Atletski miting Maribor, 7. 8. 2015  
 
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.  
Zaradi pomanjkanja sodnikov je bila za cilj in met kopja imenovana ista žirija, kar glede na 
urnik in majhno število disciplin ni povzročalo večjih težav.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: - Teki: 4,5 Skoki: - Meti: - 
 
 
Odprto prvenstvo Gorenjske »Radovljica 2015«, Radovljica, 22. 8. 2015  
 
Teki – premalo sodnikov – (VSD, zapisnikar in ena časomerilka). 
Višina – premalo sodnikov – le VSD in zapisničarka.  
Sodnikov premalo – pri tekih le ena sodnica.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: - Teki: 3,9 Skoki:  Meti:  
 
 
15. Atletski miting »Jernejevo 2015«, Šentjernej, 26. 8. 2015  
 
Prireditev je bila dobro organizirana in izvedena.  
Prvim trem tekmovalcem v skoku v daljino nepravilno izmerjena dolžina skoka, napaka 
odpravljena tako, da se jim je na koncu serije dovolil še en poskus. 
Višina – premalo sodnikov, letvico je dvigal pomočnik, ki pa ni sodnik.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: - Teki: 4,8 Skoki: 4,0 Meti: 4,7 
 
 
2. Atletski miting »Mladi asi atletike – Domžale 2015«, Domžale, 29. 8. 2015  
 
Tehničnega osebja je bilo premalo. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: - Teki: 4,0 Skoki:  Meti:  
 
 
 



Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in mladinke, Ljubljana, 5. 9. 2015 
 
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo, VSD niso nosili rdečega traku.  
Štarterji – dobro opravili svoje delo, delovali so koordinirano, bilo je nekaj napačnih štartov 
in posledično diskvalificiranih tekmovalce, eno prekinitev štarta je povzročil tudi trener, ki je 
dajal glasen napotek svoji tekmovalki.  
Sodnikov na cilju je bilo premalo in to še posebej pri daljših tekih, ko je bilo potrebno 
spremljati vrstni red prihoda tekmovalcev v cilj.  
Sodniki na stezi – bila sta samo dva skupaj z vodjo, pri štafetnih tekih pomoč drugih 
sodnikov.  
Pri tekmovanju v hoji je bil na cilju samo en sodnik, ki je opravljal več nalog.  
Višina – nekateri pripomočki so manjkali (samafor), nekaj časa tudi ura za koncentracijo 
tekmovalcev, oznake za tekmovalce.  
Pri skoku v višino slaba komunikacija znotraj sodniške žirije in tudi slaba komunikacija VSD 
z GS.  
Žirije na metih delale zelo dobro. 
V prijavnico je precej tekmovalcev nekoliko zamujalo, kar je glede na zelo slabo vreme 
(močno je deževalo) le delno »opravičljivo«. Tekmovalci, ki so zamudili več, so prejeli kazen 
»rumeni karton«.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 4,5 Teki: 3,7 Skoki: 3,8 Meti: 4,0 
 
 
1. Veronikin atletski miting, Kamnik, 5. 9. 2015  
 
Premalo sodnikov (cilj, steza). Mladi sodniki, ki še nimajo izkušenj, so bili zavzeti.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: - Teki: 3,5 Skoki: 4,0 Meti: 3,5 
 
 
Prvenstvo Slovenije za PI in PE U16, Celje, 12. in 13. 9. 2015 
 
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo. Sodniki na stezi brez zastavic. 
Pohvala gre štarterski ekipi, ki je delo opravila zelo profesionalno.  
Od sodnikov za hojo je bil en sodnik tudi trener tekmovalke. 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 4,7 Teki: 4,5 Skoki: 4,8 Meti: 4,5 
 
Sklep 75:  
Sodniki, ki so hkrati trenerji, morajo v izogib konfliktu interesov soditi discipline, kjer 
ne nastopajo njihovi varovanci. 
 
 
Ekipno PS za člane in članice, Novo mesto, 12. in 13. 9. 2015  
 
Prvi dan je pri teku na 100 m tekmovalka končala tek v drugi stezi in ne v stezi, v kateri je 
štartala. Ker ni nikogar ovirala, ni bila diskvalificirana.   
Pohvalno je, da je bilo pri 400 m ovire sodnikov dovolj, saj je bil na vsaki oviri.  



Prvi dan so žirije za daljino in skok s palico prišle na tekmovališče istočasno s tekmovalci, ne 
da bi prej pripravili teren. VSD pri skoku v daljino je prehitro dvigoval belo zastavico in  
nepravilno odčitaval daljine (zgornji  centimeter namesto spodnji centimeter), kar je bilo 
kasneje po ugotovitvi napake korigirano. 
Vodja žirije pri daljinskih skokih je tudi sam tekmovalec pri daljini in pri troskoku.  
Priporočilo SO ASS: Priporočamo, da se tudi v takih primerih postopa v skladu s 
sklepom št. 75. 
Meti: pohvala tehnični ekipi, ki je hitro in strokovno opravila svoje naloge.  
V prijavnici je bila samo ena oseba, ki je opravljala vsa dela. Tako ji je GS pri delu pomagala 
in sta skupaj delo opravili v skladu s predpisi.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 4,2 Teki: 3,9 Skoki: 3,5 Meti: 4,2 
 
 
26. Mednarodni atletski miting »Novo mesto 2015«, Novo mesto, 18. 9. 2015 
 
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.  
Sodniki niso upoštevali etičnega kodeksa, saj so nekateri navijali za svoje prijatelje. Po 
opominu so s tem nehali. Na cilju ni bilo dodatnih številk za sporočanje krogov zaostalih 
tekmovalcev.  
Za troskok in daljino imenovana ena žirija, ki je delovala usklajeno in je delo dobro opravila.  
Skok s palico – žirija je dobro opravila svoje delo. 
Ogrevanje pri metu kopja na začetku kljub opozorilu ni bilo vodeno.  
Krogla – manjkal je en sodnik, ki ga je nadomestila učenka (pomoč VSD pri merjenju).  
Vse naloge v prijavnici je opravljal en sodnik, skrbel je tudi za tehtanje orodja in razporejal 
tekmovalce po tekmovališču. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 3,5 Teki: 3,0 Skoki: 4,6 Meti: 4,0 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirke in pionirje U14 in U12, Slovenj Gradec, 19. in 
20. 9. 2015 
 
Nekateri sodniki so bili tudi trenerji in jih je bilo potrebno opozarjati. Glej sklep 75. 
Pri metih ni bilo ure za merjenje časa poskusov. Premalo sodnikov. Prvi dan brez semaforjev. 
Pri dan na metu krogle namesto bele uporabljali rumeno zastavico. Drugi dan bolje. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 4,0 Teki: 4,2 Skoki: 4,0 Meti: 3,5 
 
 
2. Pikin atletski miting, Velenje, 26. 9. 2015 
 
Ni bilo ure za merjenje časa poskusov. Premalo sodnikov, zato oteženo merjenje dolžin.  
Oteženo delo sodnice pri zapisniku skoka v daljino pri klicanju tekmovalcev zaradi zelo 
glasnega ozvočenja. Tako je bila otežena tudi komunikacija znotraj sodniške žirije na obeh 
tekmovališčih za skok v daljino.  
Premalo sodnikov (samo en štarter, ni bilo sodnikov na cilju in na stezi). 



Ocena dela sodniških žirij: 
Prijavnica: - Teki: 3,9 Skoki: 4,0 Meti: 3,5 

 
 
Balkanation, Velenje, 26. 9. 2015 
 
Z vidika sojenja ni bilo posebnosti. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 4,5 Teki: 4,5 Skoki: 4,5 Meti: 4,5 
 
 
7. Mednarodni miting »Zvezde prihodnosti Bled 2015«, Bled, 27. 9. 2015 
 
Ni posebnosti. 
Ocena dela sodniških žirij: 4,5  
 
 
DP v cestnih tekih, Slovenjske Konjice, 27. 9. 2015  
 
Brez pripomb. 
Ocena dela sodniških žirij: 5,0 
 
 
Atletski pokal Slovenije v mnogobojih, Slovenj Gradec, 3. in 4. 10. 2015  
 
Sodniki niso nosili enotnih oblačil, nekateri vodje disciplin prvi dan niso imeli rdečih trakov.   
Sodnikov na stezi ni bilo.  
Daljina – prehiter dvig bele zastavice, mivke v jami premalo. 
Sodnik v sektorju za mete ni signaliziral uspešnega meta z zastavico. 
Višina – kljub drugačnemu začetnemu dogovoru z GS in delegatko je žirija  oblikovala ločeno 
skupino za starejše mladince in člane in ločeno za mlajše mladince. Tekmovanje se je 
zavleklo za kakšno uro.  
Krogla – uporabljali so plastičen meter namesto kovinskega. 
Pri nobeni  disciplini ni bilo ure za koncentracijo. Ponovno nespoštovanje trenerjev do dela 
sodnikov. V želji pomagati tekmovalcem pogosto pozabijo na pravila, kjer je kričanje s tribun 
in zmerjanje sodnikov že nekaj običajnega.  
Teki – stožci pri prehodu na prvo stezo nepravilni. Na cilju sodniki brali s semaforja. 
Vodja tehniške službe svojega dela ni opravil, na vseh disciplinah so delo tehniške službe 
opravile sodniške ekipe.  
 
Ocena moški:   1. dan:  povprečna ocena: 3,6 
                 2. dan:  povprečna ocena: 3,9  
Ocena ženske:  1. dan:  povprečna ocena: 3,5 
                2. dan:  povprečna ocena: 4,0 
 
 
 
 
 



49. kros občinskih reprezentanc, Ravne na Koroškem, 10. 10. 2015  
 
Število sodnikov na cilju bi bilo lahko večje.  
Tekmovanje je potekalo brez zapletov po predpisanem urniku.  
 
Ocena dela sodniških žirij: 4,5 
 
 
20. Ljubljanski maraton 2015, Ljubljana, 24. in 25. 10. 2015  
 
Sodniki so imeli enotna oblačila. Ker gre za tek po mestu, je težko ocenjevati tekmovanje in 
sodniško delo.  
Okrepčevalnice s hrano in pijačo so bile na trasi na 5 km, skupaj jih je bilo 8 na 42 km in 4 na 
21 km, ni pa bilo vmesnih postaj z vodo. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 4,2 
 
 
AD 4. 

Program dela za leto 2016 – povzetki: 

• Splošen cilj delovanja ostaja dvig ravni sojenj na atletskih tekmovanjih. 
• Poziv klubom oziroma ZAS, da pripravijo konkretne terminske plane izobraževanj v 

letu 2016 
• ZAS je potrebno opremiti z novimi majicami za sodnike. Pridobiti je potrebno 

ponudbe grosistov za nabavo majic. 
• Ana Šegrt odhaja v Tallinn (Estonija) na seminar za štarterje. 

 
Sklep 76: 
SO ASS potrjuje program dela za leto 2016. 
 
 
AD 5.                         

Predviden letni posvet ZASS v sklopu prireditve "Dnevi atletike", ki bo dne 14. in 15. 11. 
2015 v Portorožu, je po odločitvi SO ASS prestavljen. Veliko sodnikov je namreč tudi 
trenerjev, zato je nemogoče združiti dva dogodka v istem terminu. 
 
Sklep 77: 
Letni posvet ZASS bo v soboto 21. 11. 2015 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih AZS v 
Ljubljani. Posvet bo trajal predvidoma do 13.00 ure, nato sledi skupno kosilo. 
 
Vsebina posveta bo podobna kot v preteklosti. Ponovno bomo pripravili analize sojenj, kjer 
bomo za vsak izpostavljen problem takoj navedli rešitev. Na posvetu GS in delegatov AZS pa 
bomo analize nadgradili še z delavnicami o reševanju evidentiranih problemov. 
 
Analize sojenj za sezono 2015 pripravi Andrej Kotnik. Vsebovati mora tudi problematiko 
sojenja hoje in probleme povezane z izvedbo hoje. 
 



Vsak zbor bo na posvetu na podlagi poziva v vabilu podal poročilo, iz katerega bo natančno 
razvidno, kako bodo v prihodnjem letu izvajali aktivnosti za pridobivanje novih sodnikov in 
izobraževanja. 
 
 
AD 6. 

Andrej Kotnik in Andrej Udovč pripravljata gradivo za zbornik.  
Za častnega člana sta letos predlagana g. Oto Gradišnik in g. Stojan Šegrt.  
 
Sklep 78: 
SO ASS potrjuje predlog za častnega člana za leto 2015. To sta dolgoletna prizadevna 
sodnika g. Oto Gradišnik in g. Stojan Šegrt. 
 
 
AD 7. 

SO ASS je prejel odločbo UE Kamnik (št. 215-99/2015/2, z dne 17. 9. 2015) o registraciji 
Kamniško-Domžalskega združenja atletskih sodnikov. Odločbi so bili priloženi dokumenti o 
ustanovnem zboru z dne 5. 9. 2015 ter seznam ustanovnih članov z ustreznimi podatki. 
 
Sklep 79: 
SO ASS potrjuje prejem odločbe UE Kamnik (št. 215-99/2015/2, z dne 17. 9. 2015) o 
registraciji Kamniško-Domžalskega združenja atletskih sodnikov. 
 
 
AD 8. 

Pod točko razno ni bilo debate. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri.       

 
 
 

Zapisala:        Predsednik SO ASS: 
Andreja Jošt             Andrej Udovč 
 


