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PREDLOG SPREMEMB SODNIŠKEGA PRAVILNIKA ZVEZE 
DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE - SP ZDPS 

 
 

Dne 29.01.2021 je sodniška komisija ZDPS podala v potrditev IO ZDPS predloge za 
spremembo oz. dopolnitev SP ZDPS.  
 
Spremembe oz. dopolnitve so podane za sledeče člene SP ZDPS: 18. člen, 21. člen, 
23. člen, 32. člen in 33. člen.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 18. člena SP ZDPS:  
 
18. člen SP se glasi: 
V skladu z določili Tekmovalnega pravilnika, tekmovalno registracijska komisija 
(TRK) obvesti sodniško komisijo (SK) o številu prijavljenih posameznikov in/ali ekip 
za določeno tekmovanje. 

 
SK se odloči o številu sodnikov po posvetovanju s TRK. Število sodnikov ne sme biti 
večje kot 3 (tri), od teh je 1 (eden) glavni sodnik. Število sodnikov se lahko poveča 
največ za enega (1) v primeru, če se določeno tekmovanje odvija na dveh ali več 
različnih lokacijah ali več v primeru, ko sam način tekmovanja zahteva večje število 
sodnikov. O povečanju števila sodnikov odloča SK ZDPS ob posvetovanju s TRK.. 
 
Za sojenje »Centrope Cup« pod okriljem ZDPS se lahko delegira poleg slovenskih 
sodnikov tudi sodnike držav udeleženk, vendar le-ti niso upravičeni do povračila 
sodniških stroškov. 
 
Delegirani sodniki na DP in TOUR tekmovanjih ne morejo nastopiti kot igralci. 

 
Izjema pri delegiranju števila sodnikov ter dopustnosti hkratnega nastopa kot igralec 
je DP v natančnem izbijanju. Število sodnikov je odvisno od števila igrišč. Za vsako 
igrišče mora biti delegiran najmanj 1 (en) sodnik. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Popravi se besedilo zadnjega odstavka člena, kjer je določeno število sodnikov za 
posamezno igrišče. 
  
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 18. člen glasi:  
V skladu z določili Tekmovalnega pravilnika, tekmovalno registracijska komisija 
(TRK) obvesti sodniško komisijo (SK) o številu prijavljenih posameznikov in/ali ekip 
za določeno tekmovanje. 

 

mailto:sodniska@zdps.si


Predlog sprememb Sodniškega pravilnika  29. januar 2021 

2 

 

SK se odloči o številu sodnikov po posvetovanju s TRK. Število sodnikov ne sme biti 
večje kot 3 (tri), od teh je 1 (eden) glavni sodnik. Število sodnikov se lahko poveča 
največ za enega (1) v primeru, če se določeno tekmovanje odvija na dveh ali več 
različnih lokacijah ali več v primeru, ko sam način tekmovanja zahteva večje število 
sodnikov. O povečanju števila sodnikov odloča SK ZDPS ob posvetovanju s TRK.. 
 
Za sojenje »Centrope Cup« pod okriljem ZDPS se lahko delegira poleg slovenskih 
sodnikov tudi sodnike držav udeleženk, vendar le-ti niso upravičeni do povračila 
sodniških stroškov. 
 
Delegirani sodniki na DP in TOUR tekmovanjih ne morejo nastopiti kot igralci. 
 
Izjema pri delegiranju števila sodnikov ter dopustnosti hkratnega nastopa kot igralec 
je DP v natančnem izbijanju. Število sodnikov je odvisno od števila igrišč. Za vsako 
igrišče morata biti delegirana najmanj 2 (dva) sodnika. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 21. člena SP ZDPS:  
 
21. člen SP se glasi: 
Za časa trajanja tekmovanja, na katerem je uraden sodnik, mora nositi predpisana 
sodniška oblačila z znakom sodniške organizacije ZDPS za ustrezno kategorijo in 
imeti vse pripomočke, ki so potrebni za nemoteno izvajanje funkcije sojenja: 

 merilni trak dolžine do 20 m; 

 zložljivi meter z raztegljivim končnim delom;   
 piščalko; 

 šestilo; 

 štoparico; 

 komplet kartonov; 

 kopijo Tekmovalnega pravilnika in UPI.  
 
Ustrezno oblačilo in znak sodniške organizacije ZDPS prejme vsak sodnik po 
uspešno opravljenem izpitu. Oblačila in znak sodniške organizacije zagotovi ZDPS 
vsakemu sodniku le po uspešno opravljenem prvem izpitu za sodnike. 
 
Pripomočke za sodnike priskrbi SK ZDPS, stroške nakupa le-teh krije sodnik sam. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
V praksi imajo predpisana sodniška oblačila samo znak sodniške organizacije ZDPS, 
brez znaka, ki označuje kategorijo sodnika. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 21. člen glasi:  
Za časa trajanja tekmovanja, na katerem je uraden sodnik, mora nositi predpisana 
sodniška oblačila z znakom sodniške organizacije ZDPS in imeti vse pripomočke, ki 
so potrebni za nemoteno izvajanje funkcije sojenja: 

 merilni trak dolžine do 20 m; 

 zložljivi meter z raztegljivim končnim delom;   
 piščalko; 

 šestilo; 

 štoparico; 

 komplet kartonov; 
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 kopijo Tekmovalnega pravilnika in UPI.  
 
Ustrezno oblačilo in znak sodniške organizacije ZDPS prejme vsak sodnik po 
uspešno opravljenem izpitu. Oblačila in znak sodniške organizacije zagotovi ZDPS 
vsakemu sodniku le po uspešno opravljenem prvem izpitu za sodnike. 
 
Pripomočke za sodnike priskrbi SK ZDPS, stroške nakupa le-teh krije sodnik sam. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 23. člena SP ZDPS:  
 
23. člen SP se glasi: 
V skladu s Kodeksom obnašanja sodnikov (23. člen) in UPI, mora sodnik najmanj 30 
minut pred pričetkom tekmovanja:    

 biti prisoten, da se lahko prepriča o upoštevanju urnika začetka, 
dogovorjenega sistema tekmovanja, itd;  

 pregledati igrišča (meje, ovire,…) in po potrebi narediti vse potrebne 
spremembe ter obvestiti vodstvo tekmovanja in igralce o izvedenih 
spremembah; 

 prepričati se, da imajo vsi igralci na tekmovanju, ki je pod okriljem ZDPS, 
veljavno tekmovalno licenco oz. da imajo nelicencirani igralci na tekmovanjih 
TOUR plačano dnevno kotizacijo, katero poravnajo pri TRK (če ni drugače 
določeno). 

 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Popravi se čas prihoda sodnika na prizorišče tekmovanja in v drugi točki nalog 
sodnika se dopolni besedilo, zaradi uskladitve spremenjenih mednarodnih pravili 
(Petanka – Uradna pravila igre).  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 23. člen glasi:  
V skladu s Kodeksom obnašanja sodnikov (23. člen) in UPI, mora sodnik najmanj 60 
minut pred pričetkom tekmovanja:    

 biti prisoten, da se lahko prepriča o upoštevanju urnika začetka, 
dogovorjenega sistema tekmovanja, itd;  

 pregledati igrišča (meje, ovire,…) in po potrebi obvesti organizatorja, da izvede 
vse potrebne spremembe ter obvestiti vodstvo tekmovanja in igralce o 
izvedenih spremembah; 

 prepričati se, da imajo vsi igralci na tekmovanju, ki je pod okriljem ZDPS, 
veljavno tekmovalno licenco oz. da imajo nelicencirani igralci na tekmovanjih 
TOUR plačano dnevno kotizacijo, katero poravnajo pri TRK (če ni drugače 
določeno). 

 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 32. člena SP ZDPS:  
 
32. člen SP se glasi: 
Sodnik lahko na samem tekmovanju izreče ukrep igralcu in/ali ekipi z naslednjimi 
sankcijami:  

 opomin (rumeni karton), 

 opomin pred izključitvijo (oranžni karton), 

 izključitev (rdeči karton); 
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 prekinitev tekme. 

 
Rumeni, oranžni ali rdeči karton se izda igralcu in/ali ekipi glede na težo prekrška. 
Teže prekrškov so opredeljene v Petanka - Uradna pravila igre (UPI). 
 
Rumeni in oranžni kartoni izdani igralcu in/ali ekipi se ne prenašajo na naslednje 
tekmovanje. 

 
Rdeči karton, ki se izda igralcu in/ali ekipi pa lahko pomeni tudi podajo predloga za 
uvedbo disciplinskega postopka. Predlog poda v obravnavo disciplinski komisiji 
ZDPS sodniška komisija ZDPS. 
 
V primeru zamude ekipe/igralca na tekmo, se po izteku 15 minut kaznuje zamudo z 
eno (1) točko in vsakih pet (5) nadaljnjih minut zamude za dodatno eno (1) točko v 
korist nasprotnika. 

 
V primeru manjkajočega igralca (trojka, dvojka), lahko ostali igralci nastopajo zgolj s 
svojimi kroglami (31. in 32. člen Petanka - Uradna pravila igre (UPI). 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Popravi se druga točka izrečenih ukrepov sodnikov in peti (5) odstavek člena kako se 
zaradi zamude igralcev na tekmo kaznuje s točkami v korist nasprotne ekipe, zaradi 
uskladitve spremenjenih mednarodnih pravili (Petanka – Uradna pravila igre).  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 32. člen glasi:  
Sodnik lahko na samem tekmovanju izreče ukrep igralcu in/ali ekipi z naslednjimi 
sankcijami:  

 opomin (rumeni karton); 

 preklic že igrane ali prepoved igranja krogle (oranžni karton); 

 izključitev (rdeči karton); 

 prekinitev tekme. 

 
Rumeni, oranžni ali rdeči karton se izda igralcu in/ali ekipi glede na težo prekrška. 
Teže prekrškov so opredeljene v Petanka - Uradna pravila igre (UPI). 

 
Rumeni in oranžni kartoni izdani igralcu in/ali ekipi se ne prenašajo na naslednje 
tekmovanje. 

 
Rdeči karton, ki se izda igralcu in/ali ekipi pa lahko pomeni tudi podajo predloga za 
uvedbo disciplinskega postopka. Predlog poda v obravnavo disciplinski komisiji 
ZDPS sodniška komisija ZDPS. 
 
Petnajst (15) minut po razglasitvi rezultata žreba bo vsaka ekipa, ki ni prisotna na 
igrišču, kaznovana z eno (1) točko, ki se dodeli nasprotni ekipi. Ta čas se skrajša na 
pet (5) minut v igrah s časovno omejitvijo. Po izteku teh petnajst (15) oziroma pet (5) 
minut se kazen povečuje za eno (1) točko za vsakih dodatnih pet (5) minut zamude.  
 
V primeru manjkajočega igralca (trojka, dvojka), lahko ostali igralci nastopajo zgolj s 
svojimi kroglami (31. in 32. člen Petanka - Uradna pravila igre (UPI). 
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Predlog spremembe oz. dopolnitve 33. člena SP ZDPS:  
 
33. člen SP se glasi: 
V primeru, da igralci niso oblečeni ali opremljeni, kot to veleva tekmovalni pravilnik 
ZDPS, jim sodnik lahko prepove nadaljnjo igro/tekmovanje. V primeru, da to velja za 
celo ekipo, se igro/tekmovanje razveljavi, rezultat pa se piše v korist druge/ga 
ekipe/igralca. 

 
V primeru, da igralec in/ali ekipa igra s kroglami, ki ne ustrezajo standardom UPI, 
sodnik igralca in/ali ekipo izloči iz tekmovanja. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Popravi se drugi (2) odstavek člena zamenjave krogle igralca, ki ne ustrezajo 
standardom UPI in doda se tretji (3) ter četrti (4) odstavek o nepooblaščenem 
spreminjanju in prilagajanju krogel igralca, zaradi uskladitve spremenjenih 
mednarodnih pravili (Petanka – Uradna pravila igre).  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 33. člen glasi:  
V primeru, da igralci niso oblečeni ali opremljeni, kot to veleva tekmovalni pravilnik 
ZDPS, jim sodnik lahko prepove nadaljnjo igro/tekmovanje. V primeru, da to velja za 
celo ekipo, se igro/tekmovanje razveljavi, rezultat pa se piše v korist druge/ga 
ekipe/igralca. 

 
V primeru, da igralec igra s kroglo, ki ne ustreza standardom UPI, mora le-to 
zamenjati. Lahko zamenja tudi cel komplet krogel.  
 
Splošno pravilo je, da krogel potem, ko jih je izdelal pooblaščeni izdelovalec, ne 
smemo nepooblaščeno spreminjati ali prilagajati na noben način. Prepovedano je 
spreminjati tudi trdoto krogel, ki jo je določil izdelovalec.   
 
Igralec, ki krši pogoje iz prejšnjega odstavka, je takoj izključen iz tekmovanja, skupaj 
s svojimi soigralci/soigralkami. 
 
 
 
Pripravil:                                                                                                    Simon Bračič 
Damjan Lukman                                                                           Predsednik SK ZDPS 

                                                                                                      
  

                                                                                                        
   

 

 


