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ZAPISNIK 

 
13. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 2. februarja ob 16.00. uri v 
prostorih AZS. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambro�ič, Vladimir Vidmar, Andrej Udovč, Silva Pintar, Igor Godec in 
Alenka Maček Lebar. 
Odsoten: Andrej Kotnik (opravičeno),  
 
Dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 12. seje 
2. Pregled dela v obdobju november - januar 
3. Priprava na posvet z glavnimi sodniki 
4. Izvedba izobra�evanja predavateljev za izobra�evalne seminarje 
5. Oblikovanje sistema nacionalnih tehničnih  funkcionarjev (NTO) 
6. Poziv za pripravo predlogov za spremembe pravil za atletska tekmovanja 
7. Organizacijske zadeve 
8. Razno 

 
K1.  
 
Zapisnik 12. Seje je bil sprejet. 
 
K 2.   
 
V obdobju november � januar so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- Pravilnik o  izobra�evanju,  usposabljanju,  napredovanju  in  evidenci  atletskih  sodnikov  
Slovenije je dokončno oblikovan in bo posredovan Upravnemu odboru AZS v potrditev. 

- Nove sodni�ke majice, kape in sodni�ki znaki so bile glede na pridobljene sezname �e 
razdeljeni med sodni�ke zbore 

- Poizvedenih izobra�evanjih in izpitih se bo naročilo tiskanje novih majic 
Sklep 107: Od 1.1.2011 je uradna uniforma sodnikov majica in kapa, ki ju je zagotovila 
AZS in ju je potrebno nositi na vseh uradnih tekmovanjih. K majici in kapi je potrebno 
nositi temne dolge hlače in primerno �portno obutev. Na uniformi se lahko nosijo tudi 
sponzorske oznake, ki so v skladu z določili IAAF. 
Sklep 108: Ponovno je potrebno obvestiti zbore, da je predvideno, da sodniki dobijo majice 
glede na posredovane sezname in da �tarterji dobijo tako modro, kot rdečo majico. 

- Tiskani so bili manjkajoči izvodi zbornika Atletski sodnik 



- Izpeljana so bila izobra�evanja za nove in obstoječe sodnike v Radovljici in Dom�alah. 
�eljo po izvedbi izobra�evanj pa so izrazili �e zbori v Celju, Murski Soboti, Kočevju in 
na Ravnah na Koro�kem. 

Sklep 109: Po zaključku zimske tekmovalne sezone se opravi pregled poročil glavnih 
sodnikov 

 
K3. 
 
Posvet z glavnimi sodniki s preverjanjem znanja bo 19.3. v prostorih AZS z naslednjim dnevnim 
redom: 

1. Uvod in pozdrav. 
2. Analiza sojenj v letu 2010 
3. Preverjanje znanja 
4. Predstavitev odgovorov na testna vpra�anja. 
5. Predstavitev sistema izobra�evanja za NTO (nacionalni tehnični funkcionar) 
6. Poenotenje kriterijev ocenjevanja v poročilih glavnih sodnikov 
7. Razprava 

Sklep 110: Zborom se nemudoma po�lje poziv za predlaganje novih kandidatov za GS, ki se 
jih po presoji SO povabi na posvet. 
 
K4. 
 
Člani So so razpravljali o posodobitvi sistema izobra�evanja za atletske sodnike. Ocenjeno je 
bilo, da je minimalni časovni obseg za kakovostno izvedbo izobra�evanja vsaj 12 ur. V 
izobra�evanje pa je poleg pravil potrebno vključiti tudi teme iz organizacije tekmovanja in 
Etičnega kodeksa atletskih sodnikov Slovenije. 
Sklep 111: Obstoječi seznam predavateljev je potrebno aktualizirati in predvidoma se z 
novimi kandidati za predavatelje izvede 26.3.. 
Sklep 112: Zbore se pozove za predloge predavateljev iz posameznih zborov. 
Sklep 113: Pri uvodnih predavanjih novih kandidatov mora biti prisoten tudi član SO ali 
od SO poobla�čen obstoječi predavatelj. 
 
K5. 
 
Gabrijel Ambro�ič je predstavil aktivnosti v zvezi s pridobitvijo licence za izvajanje 
izobra�evanje NTO (nacionalnih tehničnih funkcionarjev).  
Sklep 114: Sistem izobra�evanja se bo začel izvajati na vseh ravneh izobra�evanja takoj po 
pridobitvi licence. 
 
K6. 
 
IAAF je v okviru priprav na kongres v okviru svetovnega prvenstva v Daeguju pozvala članice, 
da posredujejo predloge za spremembe pravil za atletska tekmovanja. 
Sklep 115: Zbore se obvesti, da se do 15.2. zbira predloge za spremembe pravil, ki jih bomo 
potem enotno oblikovali in preko AZS posredovali IAAF. 
 
 
 



K7. 
 
V zvezi z odstopom predsednika so bili izvedeni naslednji organizacijski ukrepi: 

- Igor Godec kot podpredsednik prevzame vodenje SO 
- Silva Pintar prevzame delegiranje GS na tekmovanja 

 
K8. 
 
Sklep 116: Vse arhive SO je potrebno prenesti na AZS. V ta namen je potrebno pridobiti 
ustrezno �tevilo omar. 
Sklep117: Potrdi se vključitev ZAS Radovljica v seznam zborov atletskih sodnikov. O 
sprejetju se ZAS Radovljica pisno obvesti. 
 
Gabrijel Ambro�ič je obvestil člane SO, da se AZS dogovarja, da bi na meddr�avnih tekmovanjih 
izvedli tudi izmenjavo sodnikov. Predvidoma bi se takega tekmovanja lahko udele�ili do 4 
sodniki. Take prilo�nosti je potrebno izkoristiti za razvoj in poglabljanje sodelovanja med sodniki 
iz sodelujočih dr�av. 
 
 
Konec seje ob 19.00. uri.         
 
Zapisnikar:         Podpredsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Igor Godec l.r. 


