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ZAPISNIK 

 
12. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 12. oktobra 2010 ob 17.00. uri v 
prostorih AZS. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambro�ič, Vladimir Vidmar, Andrej Udovč, Silva Pintar, Andrej Kotnik in 
Alenka Maček Lebar. 
Odsoten: Igor Godec (opravičeno),  
 
Dnevni red:  

1. Priprava letnega sestanka Sveta zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije 
2. Spremembe in dopolnitve pravilnika o izobra�evanju, usposabljanju, napredovanju 

in evidenci atletskih sodnikov Slovenije 
3. Imenovanje urednika zbornika »Atletski sodnik« 
4. Predlog vsebine in nosilcev prispevkov za zbornik »Atletski sodnik« 
5. Razno 

 
K1.  
 
Za sestanek Sveta zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije je predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Pozdrav predsednika SO ASS 
2. Podelitev priznanj 
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja  
4. Poročilo predsednika o delu SO ASS v letu 2009 
5. Analiza sojenj v letu 2010 in razprava 
6. Seznanitev s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o izobra�evanju, usposabljanju, 

napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije 
7. Poročilo predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora 
8. Razprava po poročilih 
9. Razno 

 
K 2.   
 
Člani SO so ponovno obravnavali Pravilnik o izobra�evanju,  usposabljanju,  napredovanju  in  
evidenci  atletskih  sodnikov  Slovenije, ki je potreben dopolnitve zaradi uskladitve z IAAF 
sistemom izobra�evanj za atletske sodnike. Ugotovljeno je bilo, da je za izpolnjevanje zahtev, ki jih 
pred sodni�ke organizacije postavlja IAAF, potrebno posvetiti večji poudarek permanentnemu 
izobra�evanju atletskih sodnikov.    
 
Sklep 101: Obstoječi nazivi atletskih sodnikov se zaradi uskladitve z IAAF sistemom 
izobra�evanja spremenijo kot sledi: atletski sodnik v sodnik 3, dr�avni sodnik v sodnik 2 in 
mednarodni sodnik v sodnik 1. 



Sklep 102: V Pravilnik se vključi tudi funkcija glavnega sodnika in nacionalnega tehničnega 
funkcionarja. 
Sklep 103: Izobra�evanje za GS se v bodoče izvaja po IAAF programu za nacionalnega 
tehničnega funkcionarja 
 
K3. 
 
Sklep 104: Za urednika zbornika »Atletski sodnik 2010« se povpra�a g. Jo�eta Hladnika. V 
kolikor g. Hladnik uredni�tva ne bo mogel sprejeti, se za urednika prosi g. Andreja Kotnika. 
 
K4. 
 
Sklep 105: Vsebina zbornika »Atletski sodnik 2010« ostane glede na vsebino zbornika iz lata 
2009 nespremenjena. 
 
K5. 
 
Člani SO so bili seznanjeni z zaostanki pri izplačilih honorarjev za opravljena izobra�evanja za 
atletske sodnike in uredni�tvo Atletskega sodnika. 
 
Sklep 106: Potrebno je preveriti kateri honorarji �e niso bili izplačani in za njih nemudoma 
poskrbeti, da bodo ustrezno poravnani. 
  
Konec seje ob 19.00. uri.         
 
 
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Vladimir Vidmar, l.r. 
 


