
 
 
 

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  
 
14. redne seje SO ASS, ki je bila v sredo, 20. 4. 2016, ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, 
Letališka c. 33a v Ljubljani. 

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

1. Potrditev zapisnika 13. seje 
2. Pregled dela od zadnje seje 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Potrditev seznama glavnih sodnikov 
5. Obravnava predloga Pravilnika o izobraževanj, napredovanju in evidenci 

atletskih sodnikov 
6. Dopis Fabio Ruzzier 
7. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD 1. 
Na zapisnik 13. redne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen. 
 
AD 2. 

• V soboto 2. 4. 2016 je na sedežu AZS potekal letni posvet glavnih sodnikov.  

• V Domžalah so pridobili 7 novih sodnikov, rezultati preverjanja znanja v Novem 
mestu in  v Celju bodo znani do naslednje seje SO ASS. 

• Skupno izobražavanje za ZAS Maribor, Ptuj in Murska Sobota je bilo 
organizirano na Ptuju.  

• V teku je pridobivanje ponudbe za nabavo sodniških majic. Andrej Udovč 
pripravi seznam sodnikov, ki majic še nimajo ter seznam sodnikov, ki so 
napredovali. Nadaljujemo tudi z aktivnostmi za nove sodniške izkaznice, ki bodo 
vsebovale naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, matični zbor in 



identifikacijsko številko iz registra atletskih sodnikov Slovenije - zadolžena 
Andreja Jošt. 

• Gabrijel Ambrožič je na Fakulteti za šport izvedel predavanje o Pravilih za 
atletska tekmovanja. Predavanja se je udeležilo 20 študentov in 9 udeležencev 
podiplomskega študija. Vsi so bili pozvani k priključitvi zborom v domačem 
okolju. 

• SO ASS je bil z dopisom ZAS Maribor obveščen, da bivša predsednica ga. Mojca 
Ritlop Vrbovšek in organizator Šolskega ekipnega krosa izven redne poti pozivata 
sodnike k sojenju.  
Sklep 83: 
SO ASS pisno obvesti vse organizatorje tekmovanj v Mariboru, da je 
organizacija sodniške službe zgolj v pristojnosti ZAS Maribor. Kontaktna 
oseba je Igor Godec. 

 
AD 3. 
 
1 - Zimsko PS v metih za starejši mladinski in pionirski kategoriji in Zimski miting 
v suvanju krogle in meta kladiva, Domžale, 19. 03. 2016  
Namesto ur za koncentracijo uporabljali mobilne  telefone. 
Tekmovanje je potekalo nemoteno. Žirije delovale enotno.  
Disciplina tekmovalcev odlična..  
 
Komentar SO: SO ASS priporoča uporabo štoparice za merjenje časa poskusa. V 
kolikor se uporablja mobilna naprava pa naj bo ta zgolj v funkciji  ure – štoparice 
in ne kako drugače. 
 
Ocena: 4,0 
 
2 - Miting Domžale Open in Mladi upi, Domžale, 03. 04. 2016  
Sodniki na cilju še niso uigrana ekipa. 
Skrbno pripravljeno tekmovališče, odlična mivka v jami, skrbno zarisana cona odriva. 
Hitro in pravilno delo sodniške žirije.  
 
Komentar SO: V Domžalah je viden napredek v organizaciji tekmovanj. Vodstvo 
kluba si močno prizadeva in si zasluži pohvalo za delo. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: - Teki: 4,5 Skoki: 4,5 Meti: 4,5 
 
3 - PS v dolgih tekih in Miting Postojna, 09. 04. 2016  
Kljub slabim vremenskim razmeram je bilo tekmovanje zelo dobro organizirano.  
Časomerilci niso bili v liniji cilja (ni bilo stopnic). V teku na 600 m je pri članicah 
odpovedala ura, zato 8. in 9.  uvrščena v 1. skupini ter 8. 9. in 10. uvrščena v 2 skupini 
niso imele ročno izmerjenega rezultata. 3.000 m člani – el. ura se pri zmagovalcu ni 
ustavila.  



Števci krogov - so težko sledili tekmovalcem v zadnjem delu teka na 10.000 m zlasti, ko 
so bili v skupini s tekmovalci z različno pretečenimi razdaljami, vendar so s pomočjo 
delegata in GS delo korektno opravili. Nekateri časomerilci so med tekmovanjem na 
10.000 m za krajši čas zapustili štadion.  
Sodniki na stezi – so svojo nalogo opravili zelo dobro in bili po potrebi stalno v stiku z 
GS.  
El. merjenje časov:  Nekaj težav pri ničelnem testu.  
Prijavnica – obe sodnici zelo natančni, vestni in dosledni.  
Ocena:  3,9 
 
4 - Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16, Ravne 16.4.16 
Previsoki stožci za oznako roba steze in prevelika razdalja med njimi. 
Sodniki na cilju so napačno šteli kroge in en tekmovalec v tekmovalni hoji je prehodil en 
krog premalo, 
Na stezi ni bilo sodnikov in v štafetah samo po 1 sodnik na predaji 
Ni bilo nadzora terena in so trenerji prihajali na tekmovališče. 
Naprava za kontrolo orodij nima podatkov za 400g kopje. 
Atest tehtnice 19.3.12 
Premalo osebja v prijavnici 
Prehodna prijavnica 
Na tekmovališču smo odstranili povsem neuporaben disk, ki je bil označen kot da je v 
redu.  
Pomanjkanje sodnikov. 
Komentar SO: Sodniki smo pred vsakim tekmovanjem dolžni pregledati stojala in 
nosilce ter letvice pri višinskih skokih! 
Priporočamo uporabo stožcev višine do 30 cm in ne višjih. 
 
Ocena dela sodniških žirij: 

Prijavnica: 3,5 Teki: 2,0 Skoki: ? Meti: 3,5 
 
5 - Miting v metih, Domžale 17.4.16 
Zapisnik je bil voden z računalnikom, brez ročnih zapisov. 
VSD pri prestopu prehitro dvigovala belo zastavico zato je morala večkrat popraviti 
odločitev po namernem prestopu tekmovalca.  
Izredni dogodek se je dogodil pri metu kladiva, ko je kladivo je po izmetu zadelo nosilec 
varnostne mreže, žica se je ovila okoli nosilca in sila je odtrgala glavo kladiva katera je 
odletela čisto blizu enega od tekmovalcev ki je čakal za naslednji met. 
 
Ocena: 3,9        
 
 
AD 4. 
V letu 2016 ima veljavno licenco 46 glavnih sodnikov od katerih je 8 sodnikov 
pripravnikov, ki bodo delo opravljali ob mentorstvu NTO-jev. 
 



Skladno z dogovorom sprejetim na Letnem posvetu GS, ki je bil 2. 4. 2016 v Ljubljani 
SO ASS sprejema: 
 
Sklep 84: 
Obračun potnih stroškov za GS in sodnike mobilnih ekip od 1. 4. 2016  znaša 15 % 
cene 95 oktanskega bencina. 
 
AD 5. 
So je pričel s pripravo predloga sprememb Pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, 
napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije. Predvideno so spremembe v 
trajanju izobraževanja ter časovnih obdobjih in številu sojenj za napredovanje v naslednji, 
višji rang. S tem želimo motivirati delo sodnikov, predvsem pa bo v procesu 
izobraževanja večji poudarek na mentorstvu in praktičnem delu.  
 
AD 6. 
V dopisu, ki ga je dne 29. 3. 2016 na SO ASS posredoval g. Fabio Ruzzier navaja očitke 
glede sojenja na tekmovanju Alpe Adrija v hoji, ki je bilo 27. 3. 2016 v Sežani. SO ASS 
je v zvezi z omenjenim tekmovanjem pridobil tudi pisne izjave sodnikov, ki so tega dne 
sodili in iz vseh pojasnilih ugotavljamo zelo enostransko opisovanje dogodkov, ki očitajo 
slabo delo sodnikov za hojo. Ugotavljamo, da organizator, kljub izrecni zahtevi 
tekmovalne komisije, ni organiziral tekmovanja po navodilih TK AZS. Prav tako niso bili 
zagotovljeni kriteriji za izvedbo tekmovanja po Pravilih za atletska tekmovanja, saj ni 
bilo glavnega sodnika, kar bi v očitani situaciji omogočalo uporabo vseh orodij oziroma 
ukrepov, ki so predvideni v Pravilih za atletska tekmovanja. 
 
AD 7. 
Izkušnje sodnikov so neprecenljiv vir delovanja zato je v prihodnje predvideno 
sodelovanje tudi na mednarodnem nivoju. V povezavi s sodniškimi kolegi v Italiji je za 
leto 2017 predvidena mednarodna izmenjava sodnikov. 
 
V tokratni izdaji bo natisnjenih 1.100 izvodov Pravil za atletska tekmovanja 2016-2017. 
ZAS bodo pozvani k prevzemu izvodov za svoje zbore. 
 
V začetku poletja 2016 bo 1. generacija NTO pozvana k obnovitvi licenc. Prav tako je 
potrebno do maja 2017 izbrati kandidate za ATO licenco, zato bodo NTO iz 1. 
Generacije, ki bi želeli kandidirati za seminar za ATO, pisali izpite za obnovo licence v 
angleškem jeziku. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednik SO ASS: 
Andreja Jošt        Andrej Udovč 


