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Poročilo o delu SK ZDPS v letu 2021 

 
 
Tako kot leto 2020 je tudi leto 2021 zaznamovala epidemija. Čeprav smo v to sezono 
vstopili z že nekoliko »prakse«, je sezona 2021, zaradi epidemioloških ukrepov, 
zahtevala kar veliko prilagajanja. Državni ukrepi so se iz tedna v teden spreminjali, 
večji del tekmovalnega leta 2021 pa je krojil tako imenovani PCT pogoj. Tako 
tekmovalci kot sodniki so morali upoštevati »pravila igre« in pred začetkom 
tekmovanja dokazovati svoje zdravstveno stanje, kar pa mnogim ni bilo po godu. 
 
V navadi sodniške organizacije je, da se seminar za vse obstoječe sodnike izvede 
nekje v začetku marca, pred samim začetkom sezone. Na seminarju tako sodniki 
osvežijo mednarodna in nacionalna pravila igre, se seznanijo s preteklimi izkušnjami 
sodnikov, obnovijo sam pristop sodnika na tekmovanju in podobno. Pri tem pogosto 
združimo seminar obstoječih sodnikov s novimi »prišleki« oziroma kandidati, ki se 
prijavijo na tečaj usposabljanja za nacionalnega sodnika.  
 
Zaradi negotovega epidemiološkega stanja v Sloveniji je ZDPS pričela tekmovalno 
sezono 2021 šele v sredini meseca maja. Seminar za sodnike 2021 smo posledično 
člani sodniške komisije izvedli tik pred samim začetkom sezone. Na seminarju smo 
sodniki obnovili do sedaj veljavna mednarodna in nacionalna pravila igre ter preučili 
vse novosti, ki so se pojavile v spremenjenem mednarodnem pravilniku. Obnovili 
smo tudi pridobljeno znanje lanskoletnega usposabljanja za uporabo alko testerja na 
tekmovanju in na koncu seminarja opravili še delegiranje sodnikov na tekmovanja. 
 
Po seminarju so kandidati, ki so se prijavili na razpis za sodnika, imeli možnost 
opravljanja izpita in se pridružiti sodniški organizaciji. Trije novi kandidati iz: ŠRD 
Čatež, BŠD Fužine in PŠD Hribovci so uspešno opravili izpit in si prislužil licenco 
»C«, kar po sodniškem pravilniku predstavlja sodnika pomočnika. Dva izmed »novo 
pečenih« sodnikov sta svoje znanje lahko preizkusila že v tekoči sezoni 2021. 
 
Pred začetkom sezone, je izvršni odbor ZDPS, na pobudo sodniške organizacije, 
odobril povišanje dnevnice. Na tem mestu je potrebno obrazložiti predlog in ponovno 
omeniti, da je iz leta v leto upad sodnikov večji oziroma se njihovo nezadovoljstvo 
veča. Potrebno se je zavedati, da so tudi sodniki v prvotnem pomenu ljubitelji 
petanke in da njihov primarni cilj ni sojenje temveč igranje. Vsa leta do sedaj so 
potrditev, da je kadrovska podhranjenost sodnikov velik problem, saj ne zmoremo 
ustrezno zagotoviti prisotnosti sodnikov na tekmovanjih. Ustrezno izobraženi in 
kvalificirani sodniki so zelo pomemben člen za obstoj Zveze na tekmovalni ravni. 
Dajejo jasen zgled resnosti športa petanke. Sodnike in tiste, ki bi to tudi radi postali, 
je potrebno ustrezno motivirati, da bodo bolj z veseljem in zanosom opravljali svoje 
zelo potrebno delo. Namen predloga o povišanju dnevnice je bil torej vzpodbuda 
kandidatom za prijavo na sodniški tečaj in motivacija obstoječih sodnikov, da 
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ostanejo v sodniški družini in še naprej zavzeto in z veseljem opravljajo svoje 
poslanstvo. 
 
V sodniški organizaciji tako apeliramo na klube, da tudi za prihajajočo sezono 2022 
zagotovijo kandidate za sodnike iz svojih klubov. Če vsak klub prispeva vsaj še 
enega kandidata (poleg obstoječih sodnikov), bo delo v sodniški organizaciji lažje, 
sodniki pa bodo lahko z minimalno kvoto sojenja v sezoni manj obremenjeni in bolj 
zadovoljni. 
 
Pred začetkom sezone 2022 bo SK ZDPS ponovno objavila razpis za sodnike v 
upanju na kadrovsko utrditev sodniške organizacije. Vsi člani ZDPS so vljudno 
vabljeni, da se na razpis odzovejo s prijavo na sodniska@zdps.si. 
 
V sezoni 2020 se je prvič v zgodovini slovenske petanke izvedlo poizkusno 
kontroliranje alkoholiziranosti igralcev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS. Rezultati 
tekmovalcev so bili vzpodbudni, slednji pa so v večini pozdravljali izvajanje takšnih 
testiranj, saj imamo vsi željo po športni naravnanosti tega športa. Po testni sezoni se 
je letošnjem tekmovalnem letu 2021 opravilo nekaj več naključnih in rednih kontrol, 
prekrški pa so bili tudi ustrezno sankcionirani. Upamo, da bo v prihajajočih sezonah 
čim manj kršitev in da bodo tekmovalci upoštevali predpise ter se na tekmovanjih 
obnašali kot pravi športniki. 
 
Sodniška organizacija je obravnavala nekaj prekrškov tekom tekmovalne sezone, ki 
pa so tudi zapisani v sodniških zapisnikih. SK ZDPS je pritožbe v zapisnikih, ki so jih 
podali igralci, ustrezno obravnavala in jih po potrebi posredovala disciplinski komisiji. 
Tudi v prihodnje si sodniška organizacija prizadeva, da se pritožbe, ki se nanašajo na 
sodnike oziroma njihovo delo, zapišejo v sodniški zapisnik po tekmovanju oziroma jih 
predlagatelj pošlje po elektronski pošti sodniska@zdps.si. SK ZDPS bo vse uradne 
pritožbe obravnavala, kar pa bo še naprej med drugim tudi v pomoč sodniški 
skupnosti, saj lahko le na tak način nadgradi in izboljša svoje delo. 
 
Sodniška organizacija si za prihodnje leto prizadeva za pomoč Zveze pri nabavi 
novih črtastih črno-belih dresov za sodnike, ki bodo bolj vpadljivi in vidni na terenu. 
Enotna in vidna oblačila sodnikov so majhen vendar potreben element, ki poudarja 
resnost športa petanka. 
  
SK ZDPS se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem članom sodniške organizacije, ki so 
vztrajno in aktivno sodelovali na tem področju. Komisija si prizadeva za nadaljnji 
razvoj in obstoj Zveze. 
 
Na koncu poročila bi želel še sporočiti, da se moj dvojni zaporedni polni mandat kot 
predsednik SK ZDPS zaključuje. Menim, da je obdobje 8 let zaporednega delovanja 
v Zvezi kar precej dolgo obdobje, v katerem sem se veliko naučil in tudi osebnostno 
zrasel. Vesel in ponosen sem na to, kar smo do sedaj skupaj dosegli, čeprav je 
vedno prostor za izboljšave. Ob tej priložnosti bi se tudi osebno rad zahvalil za 
sodelovanje vsem sodnikom in članom ZDPS, ki so na kakršen koli način pripomogli 
k obstoju in delovanju sodniške organizacije, ki jo sam osebno vidim kot zelo 
pomemben in temeljni člen Zveze. 
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Simon Bračič 
predsednik SK ZDPS 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


