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Z a p i s n i k  
Sveta atletskih sodnikov Slovenije in posveta glavnih sodnic in sodnikov 

 
ki je dne 19. 6. 2021 potekal v prostorih Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana. 
 
 
Prisotni: člani SO ASS in še 19 predstavnikov zborov in glavnih sodnikov, skupaj 26 udeležencev 
iz 11 sodniških zborov: 

ZAS Ime in priimek 
Bled - 
Brežice - 
Celje Janko Cerjak 
Domžale - 
Ilirska Bistrica Marjan Tavčar 
Kočevje Romana Marinč, Marija Jerbič 
Koper - 
Koroška Bojan Pogorevc 
Kranj Nejc Pretnar, Silva Pintar SO 

Ljubljana 
Jože Hočevar, Stane Klemenčič, Branko Peternelj, Zdravko 
Peternelj, Alenka Zavadlav, Gabrijel Ambrožič SO, Andrej 
Udovč SO 

Maribor Milan Kabaj, Silvana Koren, Igor Godec SO 
Murska Sobota - 
Nova Gorica Marjan Perkman 
Novo mesto Zarja Fabjan, Klemen Matkovič SO, Andrej Kotnik SO 

Ptuj - 
Radovljica - 
Slovenska Bistrica - 
Šentjernej - 
Šentjur - 
Tolmin Matej Gaberšček, Aljaž Černigoj 
Velenje Majda Areh Novak, Anita Šturm Trupej, Andreja Jošt SO 
Žalec - 
AS Poljane Maribor - 
AS Domžale - AK Kamnik* - 

* Zbor atletskih sodnikov AS Domžale - AK Kamnik formalno ni ustanovljen 



Predsednica SO ASS Andreja Jošt je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Uvod in pozdrav 
2. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja  
3. Podelitev znakov za sojenja  
4. Poročilo predsednice o delu SO ASS v letu 2020 
5. Analiza sojenj v letu 2020 in razprava  
6. Program dela ZASS in zborov v letu 2021 z razpravo  
7. Razno  
 
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 1.  
Prisotne je pozdravila predsednica SO ASS Andreja Jošt. 
 
 
K 2.  

Za vodjo sestanka je bil določen Igor Godec in za zapisnikarja Andrej Kotnik. 
 
 
K3.  

Zlata znaka za opravljenih 500 sojenj sta prejela: Franc Potočnik (Murska Sobota) in Stanislav 
Kranjc (Ptuj). 

Srebrne znake za opravljenih 300 sojenj so prejeli: Vladimir Kevo (Brežice), Emil Klobas (Nova 
Gorica), Mirko Alapovič in Igor Nikolič (oba Novo mesto), Jure Pirš (Slovenska Bistrica) in 
Damijan Selan (Velenje). 

Bronaste znake za opravljenih 150 sojenj so prejeli: Klemen Matkovič (Novo mesto), Elvis 
Antončič (Šentjernej), Luka Cmok (Šentjur) in Dominik Česek (Velenje). 
 
 
K4.  
Poročilo o delu SO ASS v letu 2020 je podala Andreja Jošt. Poročilo je zapisano v zborniku 
Atletski sodnik za leto 2020.  

V razpravi je Andrej Udovč podal informacijo, da je tudi Atletska zveza Slovenije prepoznala 
problematiko staranja sodniškega kadra, zato bo pomagala pri intenziviranju izobraževanja 
sodnikov. 

Na njegovo vprašanje zborom, ali organizacija tekmovanj med tednom predstavlja težavo, je Bojan 
Pogorevc odgovoril, da je to velik problem, ker je večina sodnikov zaposlenih ali so šolarji, 
organizacijska dela pri izvedbi tekmovanja pa se začnejo že nekaj ur prej in je med tednom to zelo 
težko izvesti. Na splošno je težava dobiti ustrezno število sodnikov. 

Gabrijel Ambrožič je poudaril, da ne smemo gledati le sodniške službe, temveč celotno 
organizacijo tekmovanja. Veliko energije je potrebno vložiti v izobraževanje vseh organizacijskih 
služb. V nekaterih sodniških sredinah smo premalo aktivni pri delu in še posebej pri izvedbi 
izobraževanj, ki jih v nekaterih zborih že nekaj let niso organizirali. 
 
 
 



K5.  

Analizo sojenj v letu 2020 je pripravil in predstavil Igor Godec in je zapisana v zborniku Atletski 
sodnik za leto 2020. Povzel je nekaj zapisov iz poročil glavnih sodnikov.  

Skozi skupno razpravo se je iskalo vzroke za storjene napake z namenom, da se te vzroke v 
prihodnje odpravi. Najbolj so bile poudarjene napake zaradi nepopolne ali nepravočasne 
komunikacije med delegatom, glavnim sodnikom in posameznimi sodniškimi službami ter preslaba 
priprava posameznikov na tekmovanje (npr. nepoznavanje tehničnih navodil). Izpostavljena je bila 
problematika prepoznega prihajanja sodniških žirij na tekmovališče. Sodniška žirija na dolgih 
metih mora imeti umerjen teodolit že 30 minut pred začetkom discipline. Glavni sodnik ogrevanja 
ne sme dovoliti, dokler sodniška žirija ni popolna in v celoti pripravljena. 
 
 
K6.  

Program dela SO ASS za leto 2021 je zapisan v zborniku Atletski sodnik za leto 2020, več 
poudarka pa je bilo na predstavitvi stanja in načrtov posameznih zborov: 
 
Celje: 
Do sedaj ni bilo prave energije za izvedbo sodniških tečajev, je pa želja to izvesti v bližnji 
prihodnosti. 
 
Domžale (sporočilo zbora je prebrala Andreja Jošt): 
Izpostavljeno je predvsem slabo plačevanje sodnikov, kar je do sodnikov žaljivo in tudi eden od 
razlogov za težave pri zagotavljanju zadostnega števila sodnikov na večini tekmovanj po Sloveniji. 
 
Koroška: 
Strinjajo se s trditvijo, da so sodniki slabo plačani. Poudarjajo zelo dobro sodelovanje med 
sodniškimi zbori in se zahvaljujejo vsem, ki priskočijo na pomoč. Letos bodo organizirali dve večji 
tekmovanji. Imajo nekaj kandidatov za nove sodnike, zato bi želeli izvedbo izobraževanja. 
 
Kranj: 
Sodniki delujejo kot samostojno društvo, zato imajo denarja le toliko, kolikor jim za sojenje plača 
atletski klub (10 € na sodnika). Imajo le 9 članov, želeli bi delovati v okviru AK Triglav, vendar 
omenjeni klub tega ne želi. Obeta se opustitev sodniškega zbora. 
 
Ljubljana: 
Povprečna starost sodnikov je visoka in bi želeli pridobiti nove sodnike, vendar so neuspešni. 
Razmišljajo o različnih kanalih pridobivanja interesentov za sodnike. Glede na velikost kraja in tri 
atletske klube je malo tekmovanj. Izpostavljajo težave zaradi različnih sistemov plačevanj 
sodnikov po Sloveniji. 
 
Maribor: 
Zbor deluje samostojno, pomagajo tudi drugim zborom. Še v letošnjem letu imajo namen 
organizirati izobraževanje. Imajo željo po dobrem sodelovanju vseh sodnikov v Mariboru. 
 
Nova Gorica: 
Epidemija je zelo vplivala na sodniško službo in je situacija kar kritična. Jeseni imajo namen 
izvesti izobraževanje. Predlagajo, da bi za posamezno tekmovanje matični zbor zagotovil 60 % 
sodnikov, 40 % pa delegiral Strokovni odbor ASS. 
 
 



Novo mesto: 
Ker je edina atletska dvorana s krožno stezo v Novem mestu, imajo zelo veliko tekmovanj. 
Izobraževanje organizirajo vsako leto, zato imajo veliko mladih sodnikov, Kljub temu je težko iz 
domačega zbora zagotoviti dovolj sodnikov, zato se najlepše zahvaljujejo vsem zborom, ki so 
priskočili na pomoč. Najmlajši glavni sodniki iz zbora želijo, da bi bili večkrat (ali sploh) 
delegirani na to funkcijo. 
 
Tolmin: 
Imajo dve tekmi na leto, pri tem jim pomagajo sodniki iz Nove Gorice. Opravili so tečaj, ni pa še 
bilo izpitnih rokov. 
 
Velenje: 
Sodelujejo na številnih tekmovanjih po celi Sloveniji. Na domačih tekmovanjih jim pomagajo 
sodniki drugih zborov. Jeseni bodo izvedli obnovitveni seminar. Z namenom preprečevanja 
nejasnosti in morebitnih kasnejših zapletov že v vabilu sodnikom navedejo višino plačila za 
posamezne sodniške funkcije. 
 
 
K7. 

 
Jože Hočevar: 
Izpostavlja, da je potrebno poenotiti sistem izplačevanja sodniških taks in prevozne stroške. 
Strokovni odbor naj ponovno pregleda priporočila za plačevanje sodnikov in to posreduje vsem 
organizatorjem. Neprimerno je, da nekateri organizatorji nočejo izplačati prevoznih stroškov vsem 
glavnim sodnikom. 
 
Branko Peternelj: 
V Priročniku za atletsko sezono 2021 sta dva različna zapisa o dovoljenih reklamah, zato prosi, da 
se določila popravi in objavi na spletni strani AZS. 
 
Andrej Kotnik: 
Zbore prosi, da uporabljajo novi računalniški modul za vodenje sodniških evidenc. Vnaša naj se 
morebitne popravke in manjkajoče podatke o sodnikih in zboru, sproti pa naj se vnaša podatke o 
tekmovanjih in uradnih osebah na teh dogodkih. 
Opozarja tudi, da ni vedno nekulturen le odnos tekmovalcev in trenerjev do sodnikov, temveč se 
dogaja, da je neprimeren tudi odnos nas, glavnih sodnikov in delegatov, do drugih sodnikov in 
tekmovalcev. Po svoji funkciji moramo biti zgled ostalim, zato naj bo poziv, da to v prihodnje 
preprečimo.   
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 13.45 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Strokovni odbor ASS 
Andrej Kotnik        Predsednica 

 Andreja Jošt 


