
Na podlagi 45. in 48. člena statuta Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: AZS) je Upravni odbor Atletske 
zveze  Slovenije na svoji 36. seji dne 3.11.2015 potrdil 
 

PRAVILA O DELU ZDRUŽENJA ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
1. člen 

 
Združenje atletskih sodnikov Slovenije (ZASS) ja strokovno združenje atletskih sodnikov, ki delujejo v okviru 
AZS.  
 
2. člen 
 
Atletski sodniki se zdužujejo v zbore atletskih sodnikov. Zbori lahko delujejo samostojno ali v drugih 
organizacijskih oblikah pri atletskih organizacijah. 
 
3. člen 
 
Atletski sodniki morajo, ne glede na organizacijsko obliko, strokovno dejavnost izvajati neodvisno. Organizirati 
jo morajo v skladu s statutom AZS in pravili ZASS in s tem zagotavljati nemoteno delovanje sodnikov v okviru 
tekmovalnega sistema AZS.  
  
4. člen 
 
Organa Združenja atletskih sodnikov Slovenije sta: 
I. Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije, 
II. Svet atletskih sodnikov Slovenije. 
 
I. STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
5. člen 
 
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju: SOASS) je strokovni organ Združenja atletskih 
sodnikov Slovenije, ki ga imenuje in razrešuje Upravni odbor AZS. 
SOASS ima 7 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika in tajnika. 
Predsednik SOASS je po svojem položaju član Upravnega odbora AZS. SOASS lahko določi drugega svojega 
člana za predstavnika v Upravnem odboru AZS. 
 
6. člen 
 
AZS zagotovi SOASS finančne sredstva ter prostorske in druge materialne pogoje za delo. 
Pisarniška opravila za SOASS opravlja tajništvo AZS. 
 
7. člen 
 
Sedež in arhiv SOASS je na sedežu AZS. 
 
8. člen 
 
SOASS ima žig okrogle oblike: v sredini je znak in napis Atletska zveza Slovenije, okrog pa je napis: STROKOVNI 
ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE. 



9. člen 
 
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije: 
- koordinira in po potrebi pomaga pri organizaciji in delovanju atletskih sodnikov organiziranih v zborih 
atletskih sodnikov; 
- ukrepa v primeru kršenja aktov AZS in pravil ZASS;  
- sprejme pravilnik o izobraževanju in napredovanju atletskih sodnikov, ki ga potrdi Upravni odbor AZS; 
- skrbi za izobraževanje, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje atletskih sodnikov z organizacijo 
seminarjev, posvetovanj ter obveščanjem o novih pravilih za atletska tekmovanja; 
- skrbi za prevode, tisk in izdajo pravil za atletska tekmovanja ter drugo strokovno literaturo za usposabljanje 
in izpopolnjevanje atletskih sodnikov; 
- določa programe izobraževanja in izpitno gradivo ter imenuje izpitne komisije za opravljanje izpitov za 
atletske sodnike in za napredovanje atletskih sodnikov; 
- vodi dokumentacijo o izpitih in napredovanjih atletskih sodnikov; 
- izdaja potrdila o opravljenih izpitih in napredovanjih; 
- vodi evidenco atletskih sodnikov in evidenco števila sojenj za vsakega atletskega sodnika; 
- izdaja sodniške izkaznice; 
- skrbi da organizatorji tekmovanj in sodniki upoštevajo pravila za atletska tekmovanja in Priročnik za atletska 
tekmovanja AZS; 
- daje navodila in smernice za organizacijo in delo atletskih sodnikov na atletskih tekmovanjih; 
-  pripravi predlog etičnega kodeksa atletskih sodnikov Slovenije in ga predlaga v sprejem Svetu atletskih 
sodnikov Slovenije; 
- skrbi za seznanjanje atletskih sodnikov z etičnim kodeksom atletskih sodnikov in za njegovo spoštovanje; 
- na podlagi poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov ocenjuje delo sodniških zborov, glavnih sodnikov in 
posameznih sodnikov na atletskih tekmovanjih; 
- daje priporočila o materialnem povračilu za delo atletskih sodnikov na atletskih tekmovanjih; 
- izdela letno poročilo o delu atletskih sodnikov in ga predloži Upravnemu odboru AZS; 
- izdela letno poročilo o svojem delu in ga predloži Upravnemu odbora AZS; 
- opravlja druge naloge na lastno pobudo, na pobudo Sveta atletskih sodnikov Slovenije in po naročilu 
Upravnega odbora AZS. 
 
10. člen 
 
Zaradi zagotovitve spoštovanja pravil za atletska tekmovanja ter Priročnika za atletska tekmovanja AZS na 
atletskih tekmovanjih, imenuje SOASS glavne sodnike za atletska tekmovanja. 
SOASS določi kandidate za glavne sodnike, skrbi za njihovo strokovno usposabljanje in jim podeljuje licenco za 
opravljanje funkcije glavnega sodnika za posamezno koledarsko leto. 
SOASS določi enotno višino povračila za delo glavnih sodnikov na atletskih tekmovanjih, ki jim ga je dolžan 
izplačati organizator tekmovanja. 
SOASS obravnava poročila glavnih sodnikov ter opozarja organizatorje tekmovanj in sodniške zbore na 
pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja, na pomanjkljivosti opreme in naprav za tekmovanja ter na 
pomanjkljivosti v organizaciji sodniške službe in kršitve pravil za atletska tekmovanja in Priročnika za atletska 
tekmovanja. 
 



II. SVET ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
11. člen 
 
Svet atletskih sodnikov Slovenije sestavljajo predstavniki atletskih sodnikov združenih v samostojnih zborih 
atletskih sodnikov ali v drugih organizacijskih oblikah pri atletskih klubih. 
Svet atletskih sodnikov Slovenije se oblikuje in deluje na letnih sestankih, ki jih skliče SOASS na lastno pobudo, 
na pobudo predstavnikov najmanj petih zborov atletskih sodnikov oziroma drugih sodniških organizacij ali na 
pobudo Upravnega odbora AZS. 
Svet atletskih sodnikov Slovenije se sestane najmanj enkrat letno praviloma ob koncu atletske sezone. 
 
12. člen 
 
Svet atletskih sodnikov Slovenije: 
- obravnava letno poročilo SOASS o organizaciji in delu atletskih sodnikov; 
- obravnava letno poročilo o delu SOASS; 
- obravnava letno poročilo SOASS o sojenju atletskih sodnikov z oceno sojenja ter opozorili na kršitve pravil za 
atletska tekmovanja; 
- obravnava predlog pravilnika o izobraževanju in napredovanju atletskih sodnikov Slovenije, ki ga pripravi 
SOASS; 
- razpravlja o vprašanjih v zvezi s povračilom materialnih stroškov atletskim sodnikom za sojenje; 
- obravnava odnose med sodniškimi zbori ter atletskimi klubi in drugimi organizacijami; 
- sprejme etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije; 
- izvoli častno razsodišče atletskih sodnikov Slovenije; 
- obravnava druga vprašanja, pomembna za delo atletskih sodnikov. 
 
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
13. člen 
 
Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati Pravila o delu organov združenja atletskih sodnikov Slovenije, ki 
jih je sprejel UO Atletske zveze Slovenije na svoji seji dne 5.10.2005. 
 
Pravilnik prične veljati, ko ga potrdi upravni odbor AZS. 
 
 
Predsednik SOASS       Podpredsednik AZS 
Andrej Udovč       dr. Marjan Hudej 


