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Zapisnik 
 

1. seje SO ASS, ki je bila v sredo, 12. maja 2021, ob 17.00, v sejni sobi AZS, Letališka cesta 33c v Ljubljani. 

 
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Andrej Kotnik, Igor Godec  
Andreja Jošt je bila ves čas na seji preko aplikacije ZOOM. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled problematike za obdobje od prejšnje seje 
2. Organizacija delovanja sodnikov in SO v času pandemije 
3. Predlog sestave novega SO 
4. Razno 

 
Ad 1: 
Ker je od prejšnje seje minilo precej časa, smo se dogovorili, da ne analiziramo posameznih tekmovanj, kot 
smo to počeli, ampak da obravnavamo le ključne problematične situacije. Izpostavljene so bile sledeče 
zadeve: 

- obnašanje tekmovalcev do sodnikov, 
- nastopanje pod ugovorom, 
- dopis trenerke oziroma staršev tekmovalke v hoji, ki je bila diskvalificirana v Šentjurju, 
- prestop štafete na tekmovanju štafetnih tekov, 
- sprememba pravil o obutvi (za srednje in dolge teke). 

 
Ad 2: 
Zaradi pandemične situacije in protokola, ki se ga je potrebno držati na tekmovanjih, je še precej težje 
organizirati tekmovanje in zbrati ustrezno število sodnikov. Zato predlagamo organizatorjem in AZS, da pred 
vsakim tekmovanjem zagotovi hitro testiranje na licu mesta. 
Uradne osebe in sodniki se morajo na tekmovanju držati varnostnih predpisov, ki so zapisani v tehničnih 
navodilih za tekmovanje.  
 
Sestanek sodniških zborov in GS bo v soboto, 19. junija 2021, v Ljubljani (predavalnico še iščemo).  
Povabi se po tri predstavnike iz zborov in vse GS. Preverjanja znanja ne bo. 
Poleg klasičnega dnevnega reda bodo na koncu dobili besedo predstavniki zborov. 
Od njih želimo slišati tudi, koliko kandidatov imajo za izobraževanja (sodnikov, štarterjev). 
 
Naslednji sestanek SO bo predvidoma zadnji teden v avgustu. Dobili se bomo v živo. 
Če bo nastopila kakšna težava, lahko sestanki potekajo tudi preko aplikacije ZOOM. 
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Izobraževanja se bodo pričela predvidoma jeseni in bi potekala v živo. Strinjali smo se, da izobraževanje 
sodnikov preko aplikacije ZOOM ne bi dalo pravih učinkov, ker je sodniško delo predvsem praktično in ta del 
morajo kandidati tudi pridobiti in osvojiti. 
 
Ad 3: 
Novi strokovni odbor bo za naslednje mandatno obdobje ostal v enaki sestavi, pridružil se nam bo 7. član (ki 
je manjkal do popolne sestave) Klemen Matkovič. 
  Predlog Strokovnega odbora je: 

- Andreja Jošt - predsednica 
- Igor Godec - podpredsednik 
- Gabrijel Ambrožič – član 
- Silva Pintar – članica 
- Andrej Udovč – član 
- Andrej Kotnik – član 
- Klemen Matkovič - član   

 
Ad 4: 
Stanko Klemenčič, ki je bil delegiran za GS na tekmovanju v Velenju, je tik pred tekmovanjem odklonil 
testiranje s hitrim testom in na tekmovanju ni mogel opravljati svoje funkcije. 
S Stankom se moramo pogovoriti glede teh zadev. 
Še enkrat bi ponovil zapis iz 2. točke. Uradne osebe in sodniki se morajo na tekmovanju držati varnostnih 
predpisov, ki so zapisani v tehničnih navodilih za tekmovanje.  
 
100 let Atletike je publikacija, del katere bo tudi prispevek o sodnikih, ki ga je Andreja dopolnila (zadnjih 15 
let) in ga je potrebno pregledati ter dopolniti, popraviti. Vsak član SO prispeva svoje popravke in jih 
posreduje Andreji. 
 
Baza sodnikov je vzpostavljena in izdelana aplikacija, pravi Andrej Kotnik, in sedaj pričakuje, da bodo 
posamezni organizatorji sproti vpisovali podatke o tekmovanjih in sodnikih. Na ta način bi se lahko statistika 
avtomatsko dopolnjevala. Potrebno bo zbore še navaditi na to novo prakso.  
 
 
Sestanek se je zaključil ob 21:20 uri. 
 
 
 

Zapisal: 
Igor GODEC  


