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ZAPISNIK 
  
26. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 14. novembra 2012 ob 16.00 uri 
v prostorih AZS. 
  
Prisotni: Andrej Udovč, Silva Pintar, Vladimir Vidmar, Igor Godec, Andrej Kotnik 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 25. seje 
2. Poročilo o delu 
3. Priprava na sestanek sveta ASS 
4. Razno 

  
 
K 1. 

Sklep 257: Zapisnik 25. seje je bil potrjen. 

 

 
K 2. 

V teku so priprave na seminar za nacionalne tehnične uradne osebe (NTO), ki bo potekal od 30. 11. 
do 2. 12. 2012 in od 7. do 9. 12. 2012. Prijavljenih je 11 kandidatov. 

V zaključni fazi je priprava gradiva za predavanja na izobraževanjih atletskih sodnikov. 

Zbornik Atletski sodnik je zaključen in bo že ta teden na voljo na spletnih straneh Atletske zveze 
Slovenije. Preko elektronske pošte bo posredovan vsem zborom atletskih sodnikov. 

Strokovni svet predlaga naslednja izhodišča za določitev nadomestil stroškov sodnikom po 
posameznih sodniških zadolžitvah na tekmovanjih, ki se jih predstavi na svetu atletskih sodnikov 
Slovenije: 
 

Zadolžitev Do 4 ure 4 do 6 ur Nad 6 ur 
Sodnik 10 € 15 € 20 € 
Vodja sodnikov discipline 12 € 18 € 24 € 
Vodja sodnikov tekmovanja 20 € 30 € 40 € 
Glavni sodnik 20 € 30 € 40 € 

Glavnim sodnikom se izplača kilometrino, če so bili delegirani na tekmovanje v drug kraj in če so 
dejansko nastali stroški prevoza. 

 

 

 

 



K 3. 

Gradivo za svet atletskih sodnikov Slovenije je pripravljeno. Zbori bodo predstavili organizacijske 
težave pri svojem delovanju, predloge, kako dvigniti kakovost sojenj, in termine, ko bi izvedli 
predavanja za stare in nove sodnike. 

 

 
K 4. 

V letu 2013 je potrebno natančno pregledati in urediti celotno bazo sodnikov ter informacijski 
sistem AZS pripraviti tako, da bo omogočeno enostavno in pravilno vodenje podatkov o sojenjih. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri 

 

  

 

Zapisal: Andrej Kotnik      Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r. 


