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Zapisnik 6. seje SO ZASS –10.1.2006 
 
 
Prisotni: Anton Majcen – predsednik, Andrej Udovč – tajnik, člani Gabrijel Ambrožič, 
Franc Brinc, Silva Pintar, Vladimir Vidmar, Igor Godec in gost Jože Hladnik.  
 
Pričetek sestanka ob 17,30.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. seje SO ASS, 
2. Pregled dejavnosti v novembru in decembru 2005 
3. Potrditev programa dela SO ASS za leto 2006 
4. Določitev kandidatov za glavne sodnike in priprava  posveta z glavnimi 

sodniki  
5. Organizacija tečaja za nove štarterje 
6. Obravnava pisma g. Vida Vuge 
7. Nadaljevanje obravnave predloga Pravilnika o izobraževanju in 

napredovanju atletskih sodnikov 
8. Razno 

 
Točka 1: 
Zapisnik 5. seje je bil potrjen z določenimi popravki. 
 
Točka 2: 
Predsednik je seznanil člane odbora o aktivnostih, ki so potekale v obdobju med od 5. 
seje: 

- izveden je bil zbor ASS, o čemer je tudi že izdelan zapisnik, ki je bil poslan vsem 
zborom, 

- V Celju je bil izpeljan tečaj za nove sodnike, ki ga je obiskalo 16 kandidatov. 15 
jih je uspešno opravilo teoretični del izpita, praktičnega pa bodo opravljali tekom 
zimske sezone, 

 
Točka 3: 
Člani SOASS so obravnavali programa dela SO ASS za leto 2006.  
Sklep 41:  Programa dela SO ASS za leto 2006 se sprejme in pošlje v obravnavo in 
potrditev na UO AZS. 
 
 
 



Točka 4: 
Predsednik je seznanil člane odbora, da je v letu 2005 57 sodnikov imelo licenco za 
glavne sodnike, 6 pa jih ni opravljalo nobene naloge.  Na novo se povabi na posvet za 
glavne sodnike Bogdana Makovška iz Velenja, Marjana Devetaka in Kristino Škibin iz 
Nove Gorice.   
Sklep 42: Posvet GS se organizira skupaj s posvetom delegatov AZS. Predlagan 
termin za izvedbo je takoj po zaključku zimske sezone (1. april) 
Sklep 43: V okviru posveta se izvaja test preverjanja znanja. 
Sklep 44: Do naslednje seje SO ASS je potrebno določiti predavatelje za posvet z 
glavnimi sodniki. 
 
 
Točka 5: 
Predsednik je poročal, da so nekateri zbori izrazili interes za udeležbo njihovih sodnikov 
na tečaju za izobraževanje štarterjev.  
Sklep 45: Tečaj, ki ga bodo izvajali Gabrijel Ambrožič Žiga Črne,  Franc Hafner in 
Darko Zorjan in naj bo po izdaji novih pravil. 
 
Točka 6:  
V zvezi z dopisom Vida Vuge so člani sprejeli: 
Sklep 46: Pooblasti se predsednika, da se, v skladu s sklepi SOASS,  pogovori z g. 
Vugo o pomoči glavnih sodnikov iz drugih zborov pri izvedbi tekmovanj v Novi 
Gorici. 
 
Točka 7: 
Do konca je bil obravnavan Pravilnik o izobraževanju, napredovanju in evidenci atletskih 
sodnikov. Naredi se čistopis i9n se ga pošlje vsem članom SO v pregled. 
 
Točka 8: 
Ni bilo razprave 
 
 
 
Zaključek: 21.15 
 
Zapisal:         
Andrej Udovč        
 


