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PREDLOG SPREMEMB SODNIŠKEGA PRAVILNIKA ZVEZE 
DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE - SP ZDPS 

 
 

Dne 04.02.2020 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: 6. člen in  30. 
člen.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 6. člena SP ZDPS:  
 
6. člen SP se glasi: 
Sodnike na vseh tekmovanjih pod okriljem ZDPS določi sodniška komisija. Sodniška 
komisija neposredno sodeluje s TRK v katero obvezno imenuje enega člana 
sodniške komisije. 
 
Sodniška komisija ob koncu tekmovalne sezone poda letno poročilo skupščini ZDPS. 
  
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Dopolni se besedilo člena, kjer se točno določijo naloge člana sodniške komisije kot 
člana TRK. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 6. člen glasi:  
Sodnike na vseh tekmovanjih pod okriljem ZDPS določi sodniška komisija. Sodniška 
komisija neposredno sodeluje s TRK v katero obvezno imenuje enega člana 
sodniške komisije. Član sodniške komisije je član TRK zgolj z naslova sodelovanja 
pri spremembah Tekmovalnega pravilnika in drugih aktov ZDPS katera so povezana 
z nalogami sodniške komisije ter prisotnosti člana sodniške komisije pri žrebih, ko je 
določeno, da mora biti član sodniške komisije prisoten. 
 
Sodniška komisija ob koncu tekmovalne sezone poda letno poročilo skupščini ZDPS. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 30. člena SP ZDPS:  
 
30. člen SP se glasi: 
Licencirani sodniki so na tekmovanjih pod okriljem ZDPS upravičeni do povračila 
sodniških stroškov. Organizator posameznega tekmovanja je dolžan plačati 
sodnikom potne stroške in nadomestilo za sojenje na tekmovanju v višini 
ovrednotenih 20 točk za sodnike z licenco »B« in 10 točk za sodnike z licenco »C«, 
razen v primeru DP v natančnem izbijanju, kjer je višina točk ovrednotena enotno za 
vse kategorije sodnikov in se določi za vsako leto posebej. 
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Na družabnih turnirjih se glede povračila sodniških stroškov SK ZDPS dogovori z 
organizatorjem turnirja. 
 
Za vsa ostala mednarodna tekmovanja (razen Centrope Cup), ki so pod okriljem 
ZDPS (evropski pokal, itd), kjer lahko sodijo sodniki z »A« licenco in v skladu z 
dogovorom s CEP tudi sodniki z licenco »B«, stroške sodniške takse krije ZDPS, v 
višini ovrednotenih 30 točk. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Doda se besedilo za povračilo potnih stroškov in nadomestilo za sojenje na 
tekmovanjih za sodnike z licenco »A« ter se za le-te ovrednoti višina točk sojenja. 
Zaradi spremembe načina in višine plačevanja sodniških stroškov s strani 
organizatorja tekmovanja za DP v natančnem izbijanju se člen dopolni ter se določi 
ovrednoteno število točk sojenja za vse kategorije sodnikov. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 30. člen glasi:  
Licencirani sodniki so na tekmovanjih pod okriljem ZDPS upravičeni do povračila 
sodniških stroškov. Organizator posameznega tekmovanja je dolžan plačati 
sodnikom potne stroške in nadomestilo za sojenje na tekmovanju v višini 
ovrednotenih 30 točk za sodnike z licenco »A«, 20 točk za sodnike z licenco »B« in 
10 točk za sodnike z licenco »C«.  
 
Izjema je DP v natančnem izbijanju, kjer je višina točk ovrednotena 10 točk za vse 
kategorije sodnikov. Za DP v natančnem izbijanju organizator krije sodniške stroške v 
višini 50,00 €, razliko stroškov pa pokrije ZDPS. 
 
Na družabnih turnirjih se glede povračila sodniških stroškov SK ZDPS dogovori z 
organizatorjem turnirja. 
 
Za vsa ostala mednarodna tekmovanja (razen Centrope Cup), ki so pod okriljem 
ZDPS (evropski pokal, itd), kjer lahko sodijo sodniki z »A« licenco in v skladu z 
dogovorom s CEP tudi sodniki z licenco »B«, stroške sodniške takse krije ZDPS, v 
višini ovrednotenih 30 točk. 
 
 
 
Pripravil: 
Predsednik SK ZDPS 
Simon Bračič 
 

 

 

 

 

 


