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Z a p i s n i k  
Sveta atletskih sodnikov Slovenije 

 
z rednega letnega sestanka v prostorih AZS, Letališka 33c, v Ljubljani dne 25. 11. 2017. 
 
Prisotni: člani SO ASS (opravičeno odsoten Matej Huš) in še 26 predstavnikov iz 18 sodniških 
zborov: 

ZAS Ime in priimek 
BLED - 
BREŽICE Iztok Glojnarič 
CELJE Jože Petauer, Vladimir Vidmar, Janko Cerjak 
DOMŽALE Tomaž Jarc 
ILIRSKA BISTRICA - 
KAMNIK - DOMŽALE Damijan Zdovc 
KOČEVJE Marija Jerbič 
KOPER - 
KOROŠKA Bojan Pogorevc 
KRANJ Silva Pintar SO, Barbara Markovič 

LJUBLJANA 
Alenka Malnar , Petra Hren, Stanko Klemenčič, 
Andrej Udovč SO, Gabrijel Ambrožič SO 

MARIBOR Igor Godec SO 
MURSKA SOBOTA Štefan Puhan, Simon Karoli, Janez Kovač 
NOVA GORICA Marjan Perkman, Umbert Bizjak, Zmagoslav Krivec 
NOVO MESTO Andrej Kotnik SO 

PTUJ Stane Krajnc, Slobodan Siračevski 
RADOVLJICA - 
SLOVENSKA BISTRICA Jure Pirš 
ŠENTJERNEJ Jože Bučar 
ŠENTJUR - 
TOLMIN - 
VELENJE Darjo Pungartnik, Andreja Jošt SO 
ŽALEC - 
AS POLJANE MARIBOR Sebastijan Jagarinec, Mojca Ritlop Vrbovšek 
AS DOMŽALE - AK KAMNIK Roman Lazar 

 
Marjan Tavčar (Ilirska Bistrica) je opravičil svoj izostanek zaradi bolezni. 
 



Predsednica SO ASS Andreja Jošt je predlagala naslednji dnevni red: 
 
1. Pozdrav predsednice SO ASS 
2. Podelitev priznanj 
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja 
4. Poročilo predsednice o delu SO ASS v letu 2017 
5. Analiza sojenj v letu 2017 in razprava 
6. Novosti v pravilih za atletska tekmovanja 
7. Program dela SO ASS in zborov v letu 2018 z razpravo 
8. Razno 
 
Predlagan dnevni red je bil sprejet z 31 glasovi za in 1 vzdržanim. 
 
 
K 1.  
Prisotne je pozdravila predsednica SO ASS Andreja Jošt. 
 
 
K 2.  
Zlato plaketo za opravljenih 1000 sojenj je prejel Gabrijel Ambrožič (Ljubljana). 

Srebrno plaketo za opravljenih 750 sojenj je prejel Marjan Perkman (Nova Gorica). 

Zlate znake za opravljenih 500 sojenj so prejeli: Boris Kvas (Celje), Jože Cvar (Ljubljana), Darjo 
Pungartnik (Velenje) ter Janez Kovač in Štefan Puhan (oba Murska Sobota). 

Srebrne znake za opravljenih 300 sojenj so prejeli: Martin Stepišnik in Igor Topole (oba Celje), 
Irena Gačnik Anzeljc, Andrej Milan Medič in Marija Pavlič (vsi Ljubljana), Andreja Jošt 
(Velenje) ter Zlatka Karajič in Zmago Krivec (oba Nova Gorica). 

Bronaste znake za opravljenih 150 sojenj so prejeli: Matej Huš, Mateja Jamnikar Kocijan in Jaro 
Vybihal (vsi Celje), Dušan Kuk (Kočevje), Midhad Avdič (Koper), Marjetica Korenin (Ljubljana) 
ter Uroš Jug, Nives Makovec, Vojko Slokar in Ana Šuligoj Lapajne (vsi Nova Gorica). 
 
Častni član Združenja atletskih sodnikov Slovenije je v letu 2017 postal Marjan Perkman (Nova 
Gorica). 
 
 
K3.  
Predsednica SO ASS je za delovnega predsednika predlagala Andreja Udovča in za zapisnikarja 
Andreja Kotnika. Mojca Ritlop Vrbovšek je za delovnega predsednika predlagala Darja 
Pungartnika. Slednji je izjavil, da na vodenje posveta ni pripravljen, zato se je za mesto delovnega 
predsednika glasovalo le za Andreja Udovča. Predlog je bil sprejet z 31 glasovi za in 1 glasom 
proti. 
 
 
K4.  

Poročilo o delu SO ASS v letu 2017 je podala Andreja Jošt. Poročilo je zapisano v zborniku 
Atletski sodnik za leto 2017. Sledila je razprava. 
 



Mojca Ritlop Vrbovšek sprašuje, ali se je v preteklem letu pristopilo k reorganizaciji delovanja 
Združenja atletskih sodnikov v kontekstu spreminjanja Statuta AZS, kar je bilo sprejeto na 
lanskoletnem svetu ZASS. 

Andrej Udovč odgovarja, da se zaradi pomanjkanja časa in predvsem izostanka, ob spremembi 
statuta AZS, napovedane obveze plačila članarine AZS tudi za Združenje atletskih sodnikov 
Slovenije k omenjeni reorganizaciji ni pristopilo. 
 
Damijan Zdovc opozarja, da je trditev o delegiranju glavnih sodnikov iz bližnjih zborov le črka na 
papirju, dejansko pa se to ne izvaja. Sam je doma iz Kamnika in še nikoli ni bil vabljen za 
opravljanje funkcije GS v Domžale. 

Silva Pintar pravi, da zelo težko zagotavlja ustrezno število GS za posamezna tekmovanja, saj 
prekliče veliko sodnikov, ki jo zavrnejo, zato se dogaja, da so nekateri GS delegirani večkrat, ker 
pač sprejmejo vabilo. 

Andrej Udovč dodaja, da se zaradi nižanja stroškov poskuša delegirati GS na način, da se lahko 
na tekmovanje pripeljejo skupaj z delegatom. 

Gabrijel Ambrožič pritrjuje povedanemu, saj se je že zgodilo, da so organizatorji glasno 
protestirali proti plačevanju prevoznih stroškov za tri avtomobile, delegata in treh GS. 

Tomaž Jarc vseeno izpostavlja, da so nekateri GS delegirani premalokrat. 

Mojca Ritlop Vrbovšek dodaja, da Peter Urbančič ni bil delegiran za GS že štiri leta. 

Silva Pintar odgovarja, da jo je Peter Urbančič poklical dne 16. 4. 2016 in izjavil, da ne želi več 
opravljati funkcije GS. 

Štefan Puhan predlaga, da naj že na spomladanskem posvetu GS posamezniki Silvo Pintar 
seznanijo s tekmovanji, na katerih bi lahko opravljali funkcijo GS. 

Andrej Udovč izpostavlja, da bi bilo manj težav, če bi imeli več GS in če bi imeli sodnike, ki 
imajo licenco GS, v vsakem sodniškem zboru, zato ponovno poziva zbore, da predlagajo 
kandidate iz svojih vrst. 

Na podlagi podanih pripomb se predlaga naslednji sklep: 

Svet ZASS nalaga Strokovnemu odboru ASS, da do posveta glavnih sodnikov pripravi 
sistem razporejanja glavnih sodnikov, ki bo zagotavljal njihovo enakomerno razporejanje 
na tekmovanja. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Damijan Zdovc opozarja na informacijo iz poročila, da je sodniški zbor Kamnik - Domžale 
razpadel, kar ne drži in protestira proti podajanju neresničnih informacij. 
 
 
K5.  
Analizo sojenj v letu 2017 je pripravil in predstavil Igor Godec in je zapisana v zborniku Atletski 
sodnik za leto 2017. Povzel je nekaj zapisov iz poročil glavnih sodnikov. Skozi skupno razpravo 
se je analiziralo storjene napake in za vsak posamezni dogodek oblikovalo rešitve.   
 
 
K6.  
Gabrijel Ambrožič je predstavil novosti v atletskih pravilih. Nova pravila bodo po vzoru 
publikacije The Referee vsebovala obrazložitve pravil. Predstavljene novosti že veljajo od 
1. 11. 2017. Prevajanje pravil v slovenščino se bo začelo v najkrajšem možnem času. 
 



K7.  
Program dela SO ASS za leto 2018 je prikazan v zborniku Atletski sodnik, Andreja Jošt pa 
izpostavlja, da bo v naslednjem letu poudarek na izobraževanju sodnikov za hojo.  
 
Sledile so kratke informacije posameznih zborov: 
 
Marjan Perkman (Nova Gorica): Potrebujemo seminar za štarterje ter za nove sodnike in 
napredovanja. 

Gabrijel Ambrožič: Poskušali se bomo dogovoriti z Alanom Bellom za organizacijo seminarja za 
štarterje v spomladanskem času. 
 
Damijan Zdovc (Kamnik - Domžale): V zboru smo trije člani, ki sodelujemo na več prireditvah. V 
naslednjem letu se nam pridružujejo sodniki za gorske teke, zato se bomo usmerili v tovrstna 
tekmovanja, pri čemer ne bomo zanemarjali stadionske atletike. Protestno pismo, povezano s 
sojenjem na eni od šolskih tekem, smo poslali  Zdravku Peternelju, ki ga je v reševanje odstopil 
SO ASS. Odgovora še nismo prejeli. 

Andreja Jošt: Pismo je SO ASS obravnaval. Odgovor je podan v zapisniku 3. seje, kar je že tudi v 
zborniku Atletski sodnik. Glede članstva je bilo nekaj nejasnosti, zato podajam vsebino 81. sklepa 
SO ASS z dne 16. 3. 2016: Vsak sodnik je lahko član le v enem Zboru atletskih sodnikov. V 
kolikor sodnik sam prestopi v drug zbor, mora o tem pisno obvestiti matični zbor in SO ASS. 
 
Iztok Glojnarič (Brežice): Predsednik zbora sem postal pred kratkim. V naslednjem letu 
nameravamo organizirati obnovitveni seminar in nato tudi tečaj za nove sodnike. Zadnjih nekaj let 
nabor sodnikov ni bil ažuriran, zato moramo urediti seznam tistih, ki imajo namen aktivno 
sodelovati. 
 
Štefan Puhan (Murska Sobota): Stadiona v Murski Soboti nimamo, zato sodimo na tekmovanjih v 
drugih krajih. Želimo, da se ostali zbori s prošnjo za pomoč obračajo na vodstvo zbora, ne pa na 
posamezne sodnike. 

Mojca Ritlop Vrbovšek: Jaz sem se obrnila na posamezne sodnike, ker smo imeli s posamezniki 
zelo dobre izkušnje in so odlični sodniki, ki jih radi vidimo na naših tekmah. 

Štefan Puhan: Želimo, da je vodstvo zbora vsaj obveščeno o tem, s katerimi sodniki se je 
dogovarjal drug zbor. 
 
Sebastijan Jagarinec (AS Poljane Maribor): Za nami je uspešno leto s številnimi tekmovanji. V 
naslednjem letu bi potrebovali izvedbo seminarja za štarterje in tečaja za sodnike. Zahvaljujem se 
ostalim zborom za pomoč pri sojenju. 

Andrej Udovč: Zbor AS Poljane Maribor naj sodeluje tudi z zborom Maribor. Pri tem 
dogovarjanju je SO ASS vedno pripravljen pomagati. 

Mojca Ritlop Vrbovšek: Z vsemi ostalimi zbori sodelujemo odlično, le z zborom Maribor ne gre, 
torej ocenjujemo, da nismo problem mi. 
 
Izsek iz poročila ZAS Maribor (na prošnjo pri tej točki že odsotnega Igorja Godca prebral Andrej 
Kotnik): Sodelovanje z drugimi zbori je tradicionalno dobro, razen z AS Poljane Maribor, ki ne 
želijo naše pomoči in se prav tako ne odzovejo, ko jih vabimo na sojenja. Iz tega razloga je število 
domačih sodnikov na tekmovanjih sorazmerno nizko, zato praviloma vabimo na pomoč sodnike iz 
sosednjih zborov. Letos še nismo izvedli izobraževanja za nove sodnike, imamo pa v planu, da to 
še letos naredimo. 



Andreja Jošt (Velenje): Zahvaljujemo se ostalim zborom za pomoč pri izvedbi našega glavnega 
mitinga in drugih tekmovanj. 
 
Andrej Kotnik (Novo mesto): Tečaje za nove sodnike in napredovanja organiziramo vsako leto, 
tako ga bomo tudi naslednji vikend, vseeno pa na tekmovanjih delamo napake, zato moramo dati 
poudarek izobraževanju tudi v prihodnje, predvsem izvedbi obnovitvenega seminarja. 
 
Marija Jerbič (Kočevje): Organizirali smo obnovitveni seminar, pomagamo pri sojenju v drugih 
krajih, v Kočevju pa bomo poleg šolskih tekem kandidirali za izvedbo državnega prvenstva v 
dolgih tekih. 
 
Stane Krajnc (Ptuj): Nimamo predsednika zbora. Delo usmerjamo kolektivno, večinoma trije 
člani, in nam zaenkrat kar dobro gre. V naslednjem letu bi želeli izvedbo seminarja za štarterje in 
tečaja za sodnike. 
 
Roman Lazar (AS Domžale - AK Kamnik): Trenutno le združujemo sodnike iz klubov 
AS Domžale in AK Kamnik, formalno pa nameravamo zbor ustanoviti na decembrski ustanovni 
skupščini. Sicer so naši sodniki sodelovali s tremi zbori iz drugih krajev. 
 
Bojan Pogorevc (Koroška): Letos smo izpeljali tečaj za nove sodnike. Opozarjam na različne 
kriterije ocenjevanja tekmovanj in se čudim slabi oceni, ki smo jo prejeli za tekmo Kros občinskih 
reprezentanc. Ne govorim o ocenah glavnih sodnikov, temveč o ocenah organizacije tekmovanj. 
Sprašujem, zakaj je bil letos delegiran GS za povsem lokalno tekmo Tek miru. 

Gabrijel Ambrožič: Tek miru ni zgolj lokalna tekma, je pa bil GS letos delegiran z namenom 
boljše priprave na organizacijo državnega prvenstva v teku na 10 km, ki jo je želel organizirati 
klub iz Slovenj Gradca. 

Bojan Pogorevc: Vodstvo zbora mora biti obveščeno, če je naš član delegiran za GS v drugem 
kraju. 

Silva Pintar: Vodstva zbora so o tem obveščena. Če kateri zbor teh obvestil ne dobi, moramo 
uskladiti, na kateri naslov naj se informacijo sporoča. 
 
Jože Petauer (Celje): Prejšnji teden smo izpeljali tečaj za sodnike, obnovitveni seminar pa bomo 
organizirali v mesecu maju. Želeli bi izvedbo seminarja za štarterje. Sodelovanje z zborom iz 
Velenja je vzorno, saj vodstvi obeh zborov navežeta kontakt dovolj zgodaj pred tekmo, medtem 
ko se nekateri drugi zbori obračajo direktno na posamezne sodnike, brez vedenja vodstva zbora. 
 
Jure Pirš (Slovenska Bistrica): Naš stadion bo naslednje leto posodobljen. Zahvala drugim zborom 
za pomoč pri sojenju. 
 
Alenka Malnar (Ljubljana): V teku je obnova stadiona v Šiški, zato smo bolj ali manj sodili v 
drugih krajih. Naši kandidati za sodnike se bodo udeležili tečaja, ki bo potekal na Fakulteti za 
šport. Izpeljali bomo tudi obnovitveni seminar. 
 

Na podlagi podanih razmišljanj se predlaga naslednji sklep: 

Vsi zbori se obvezujejo, da bodo v naslednjem letu organizirali obnovitvene seminarje. 
Manjši zbor se lahko pridruži drugemu zboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



K8.  

Mojco Ritlop Vrbovšek zanima, zakaj ni več na seznamu predavateljev. 

Andrej Udovč odgovarja, da je bilo zaradi dogajanj okoli razdora med mariborskimi sodniki 
izgubljeno zaupanje, zato je bila umaknjena s seznama. 

Mojca Ritlop Vrbovšek izrazi željo, da bi bila spet uvrščena na seznam predavateljev. 

Andrej Udovč odgovarja, da bo strokovni odbor zabeležil to željo, ki jo bo obravnaval v skladu z 
določili Pravilnika o izobraževanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov ter diskrecijsko 
pravico, s katero so bili že sedaj predavatelji uvrščeni na seznam aktivnih predavateljev. 

 

Damijan Zdovc sprašuje, ali lahko sodnik, ki ni član uradnega zbora atletskih sodnikov, organizira 
sodniško službo na tekmovanju. 

Gabrijel Ambrožič odgovarja, da vodje posameznih služb organizira vodja tekmovanja. 

 

Andrej Kotnik na kratko predstavi zbornik Atletski sodnik za leto 2017 in prosi zbore za 
pripombe in opozorila na morebitne nepravilnosti.  

 

Darjo Pungartnik sprašuje, kakšen je postopek, če želi sodnik prestopiti v drug zbor. 

Andreja Jošt odgovarja, da mora sodnik o tem pisno obvestiti matični zbor in SO ASS. 

 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 13.50 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Strokovni odbor ASS 
Andrej Kotnik        Predsednica 

 Andreja Jošt 


