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Zapisnik 
 
3. redne seje SO ASS, ki je bila v sredo, 31. 8. 2022, ob 17.00, v sejni sobi AZS, Letališka cesta 33c v 
Ljubljani. 

 
Prisotni: Igor Godec, Gabrijel Ambrožič, Luka Cmok, Andrej Kotnik, Klemen Matkovič, Igor Nikolič, 
Damijan Selan, Silva Pintar in Andrej Udovč 
Prisoten s strani AZS: Gregor Japelj 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  
2. Izvolitev predsednika SO ASS 
3. Sprejem novih članov SO ASS  
4. Razdelitev zadolžitev v SO ASS 
5. Plan izobraževanj v zaključku leta 2022 
6. Obravnava poročil glavnih sodnikov 
7. Razno 

 
 
AD 1.  

Na zapisnik 2. redne seje ni bilo pripomb. 

Sklep št. 8: 
Potrdi se zapisnik 2. redne seje SO ASS. 
 
 
AD 2. 

Ker je dosedanja predsednica SO ASS podala odstopno izjavo, je za novega predsednika predlagan 
Klemen Matkovič. Soglasno je bil sprejet naslednji  

Sklep št. 9: 
Klemen Matkovič je novi predsednik Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije. 
 
 
AD 3. 

Predlagano je, da se sestava SO ASS razširi za nove člane Luko Cmoka, Igorja Nikoliča in Damijana 
Selana. Soglasno je bil sprejet naslednji 

Sklep št. 10: 
Luka Cmok, Igor Nikolič in Damijan Selan so novi člani Strokovnega odbora atletskih sodnikov 
Slovenije.    
 
 



AD 4. 

Klemen Matkovič predlaga razdelitev nalog v SO ASS: 
 Andrej Kotnik tudi v prihodnje piše zapisnike sej SO ASS. 
 Pisarna AZS bo z naslednjim letom pripravila postopek delegiranja glavnih sodnikov in sodnikov za 

tekmovalno hojo na način, da se sodniki sami vpišejo v koledar atletskih tekmovanj, dokončni 
seznam glavnih sodnikov in sodnikov za tekmovalno hojo na posamezni tekmi pa se pripravi na 
podlagi prijavljenih kandidatov z upoštevanjem najracionalnejše izvedbe in zagotovitve enakomerne 
obremenitve sodnikov. 

 Silva Pintar tudi v prihodnje pripravlja povzetke poročil glavnih sodnikov za obravnavo na sejah 
SO ASS. 

 Luka Cmok pozove sodniške zbore, da dvakrat letno pošljejo sezname majic, ki jih potrebujejo člani 
posameznega zbora.  

 
 
AD 5. 

V jesenskem času letošnjega leta bodo izvedena naslednja izobraževanja: 
 Predavanje za nove sodnike s predstavitvijo atletskih pravil bo za celo Slovenijo izvedeno na daljavo 

13. in 14. oktobra 2022, 15. (ali 16.) oktobra 2022 pa bo na nekaj lokacijah po Sloveniji (odvisno od 
števila prijav) opravljen še praktični del izobraževanja. 

 17. novembra 2022 bo prav tako na daljavo izvedeno predavanje za obstoječe sodnike s 
predstavitvijo novosti v pravilih in z opozorili na sodniške napake, ki se pojavljajo na tekmovanjih. 

 V drugi polovici novembra bo izvedeno izobraževanje za glavne sodnike. 
 
 
AD 6. 

SO ASS je obravnaval poročila glavnih sodnikov jesenskega dela 2021 in celotnega leta 2022. 
 
 
AD 7. 

SO ASS je na svoji 23. seji dne 27. 6. 2012 zadnji predlog Pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, 
napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije ocenil kot primeren za posredovanje v nadaljnji 
postopek sprejema, vendar ni bil poslan v potrditev Upravnemu odboru AZS. Zaradi nekaterih 
sprememb, ki so se zgodile v tem obdobju, bi bilo potrebno predlog pravilnika ponovno pregledati. Do 
naslednje seje SO ASS je potrebno izvesti vse popravke, da bo predlog pripravljen za sprejem in 
posredovanje Upravnemu odboru AZS v potrditev. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20:30. 
 
 

Strokovni odbor ASS 
    v. d. predsednika 
          Igor Godec 

       


