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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 28. 1. 2023. 
 
 
Prisotni: predsednik AZS Primož Feguš, člani SOASS in še 12 predstavnikov zborov, skupaj 
21 udeležencev iz 13 sodniških zborov: 

ZAS Ime in priimek 
Bled - 
Brežice - 
Celje Andrej Planinšek 
Domžale - 
Ilirska Bistrica Marjan Tavčar 
Kočevje Marija Jerbič 
Koper Klavdij Frankovič 
Koroška Bojan Pogorevc 
Kranj Silva Pintar SO 

Ljubljana 
Gojko Zalokar, Stanko Klemenčič, Gabrijel Ambrožič SO, 
Andrej Udovč SO 

Maribor Igor Godec SO 
Murska Sobota Štefan Puhan 
Nova Gorica Marjan Perkman, Armin Makovec 
Novo mesto Igor Nikolič SO, Klemen Matkovič SO, Andrej Kotnik SO 

Ptuj - 
Radovljica - 
Slovenska Bistrica - 
Šentjernej - 
Šentjur Luka Cmok SO 
Tolmin - 
Velenje Andreja Oder Grabner, Štefan Obal 
Žalec - 
AS Poljane Maribor - 

 

 

 



Predsednik SOASS Klemen Matkovič je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Uvod in pozdrav 
2. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja 
3. Podelitev znakov za sojenja 
4. Poročilo predsednika o delu SOASS v letu 2022 
5. Analiza sojenj v letu 2022 in razprava 
6. Sodniške takse 
7. Pravilnik o napredovanju sodnikov 
8. Razno 

 
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 1.  

Prisotne sta pozdravila predsednik AZS Primož Feguš in predsednik SOASS Klemen Matkovič. 
 
 
K 2.  

Za vodjo sestanka je bil določen Klemen Matkovič in za zapisnikarja Andrej Kotnik. 
 
 
K3.  

Zlata znaka za opravljenih 500 sojenj sta prejela: Erika Vegič (Murska Sobota) in Aleš Janžovnik 
(Velenje). 

Srebrne znake za opravljenih 300 sojenj so prejeli: Janko Setnikar (Ljubljana), Andrej Zadnik 
(Ljubljana), Milena Magdič (Murska Sobota) in Štefan Obal (Velenje). 

Bronaste znake za opravljenih 150 sojenj so prejeli: Marjeta Čad (Ljubljana), Matjaž Fabjan (Novo 
mesto), Miki Prstec (Ptuj), Vinko Zemljič (Ptuj), Matej Gabršček (Tolmin), Ladislav Mesarič 
(AS Poljane Maribor) in Matic Ogrizek (AS Poljane Maribor). 
 
 
K4.  
Poročilo o delu SO ASS v letu 2022 je podal Klemen Matkovič in je objavljeno v zborniku Atletski 
sodnik za leto 2022.  
 
 
K5.  
Analizo sojenj v letu 2022 je pripravil in predstavil Igor Godec in je objavljena v zborniku Atletski 
sodnik za leto 2022. Povzel je nekaj zapisov iz poročil glavnih sodnikov.  

Posebej je bila izpostavljena pravilnost zarisa štartnih položajev za štafeto 100-200-300-400 m, 
poleg tega pa se je razpravljalo o pravilni predaji štafetne palice, o postavitvi sodnikov za 
tekmovalno hojo na tekmovališču in njihovih nalogah, o načinih pridobivanja novih sodnikov ter o 
motiviranju in načinu vabljenja sodnikov na tekmovanja. 

 
 
 



K6.  

Predstavljena so bila dosedanja priporočila za višino sodniških taks, ki izhajajo iz leta 2012. Ker je 
bila v minulih desetih letih nezanemarljiva inflacija in se je povprečna slovenska plača več kot 
podvojila, se ocenjuje, da je potrebno vrednosti priporočenih sodniških taks povečati. 

Izpostavljeno je bilo, da bi občutno povečanje taks pomenilo težko breme organizatorjem. Že sedaj 
je za nekatera tekmovanja organizatorja težko dobiti. 

Poudarjeno je bilo, da smo sodniki delno prostovoljci, zato ne moremo pričakovati, da se 
primerjamo s plačili v redni službi, bi pa morali to prostovoljno gesto, ki jo izvajamo v dobrobit 
atletike, nositi tako sodniki domačega zbora kot tudi gostujoči glavni sodniki. 

Na drugi strani so bila mnenja, da je trenutna višina priporočenih taks tako majhna, da je ne samo 
nemotivacijska, temveč tudi nespoštljiva do ljudi, ki so pripravljeni veliko svojega časa posvetiti 
atletiki. 

Opozorjeno je bilo, da je enotna tarifa nad 6 ur neprimerna, saj tekmovanja, ki potekajo 10 ur, ne 
moremo obravnavati enako kot tista, ki trajajo 6 ur. 
 

Po obsežni razpravi je bil sprejet naslednji predlog višine sodniških taks: 
 

Funkcija / trajanje tekmovanja do 4 ure 4 do 6 ur 6 do 8 ur nad 8 ur 
Sodnik 20 € 25 € 30 € 35 € 
vodja sodnikov discipline 25 € 30 € 35 € 40 € 
glavni sodnik 30 € 40 € 50 € 60 € 

Dodatne obrazložitve in sklepi: 

Za plačilo sodnikov naj predlagane višine taks veljajo kot priporočila, saj so dogovori glede 
nagrajevanja sodniškega dela po posameznih zborih različni (notranji dogovor znotraj 
posameznega zbora). 

Predlagane sodniške takse za glavne sodnike ne veljajo kot priporočila, temveč kot obveza, 
potrebno pa je glavne sodnike delegirati najracionalnejše za organizatorja tekmovanja (iz bližnjih 
krajev, skupni prevozi). 

Prevozni stroški so vezani na vrednost, ki jo določa AZS. 

Sodniki, ki so se tekmovanja udeležili kot sodniki za tekmovalno hojo, niso na tekmovanju zgolj za 
sojenje pri tekmovanju v hoji, temveč so sodniki na tekmovanju, kar pomeni, da morajo biti na 
voljo tudi za ostale discipline. 
 

Predlagane višine taks se posreduje Upravnemu odboru AZS v obravnavo. 
 
 
K7. 
V skladu s Pravili o delu ZASS Svet atletskih sodnikov Slovenije obravnava predlog Pravilnika o 
izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije. Predlog je bil 
poslan kot priloga vabilu na sejo. 

Na predlog pravilnika ni bilo pripomb, zato se ga posreduje Upravnemu odboru AZS v obravnavo 
 
 
 



K8.  

Gabrijel Ambrožič je izpostavil, da bi bilo potrebno v situaciji, ko letošnjih zimskih državnih 
prvenstev ni možno organizirati v Novem mestu, čim več tekmovanj izvesti v drugih krajih 
Slovenije, v Zagreb pa prestaviti le tiste discipline, ki jih v ostalih slovenskih atletskih dvoranah ni 
možno izvesti. Opozoril je tudi, da bi morala biti organiziranost sodniške službe na Olimpijskem 
festivalu evropske mladine, ki bo julija v Mariboru, že znana. 
 
Marjan Perkman je podal pobudo, da se kot sojenje evidentira tudi čas, ki se ga nameni opravljanju 
tehnične službe. Pojasnjeno je bilo, da pri evidencah sojenj ne gre za evidentiranje celotnega časa, 
ki ga porabimo za delo sodniške službe (npr. zbiranje sodnikov, priprava tekmovališč ipd.), temveč 
le za tiste dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem sodniških pravil (sojenja na tekmovanjih, 
izobraževanja, udeležbe na posvetih in prevajanja pravil). 
 
Andreju Udovču je bila predana plaketa za častnega člana atletskih sodnikov Slovenije. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 13.45 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Strokovni odbor ASS 
Andrej Kotnik        Predsednik 

 Klemen Matkovič 

   


