
Program dela KPŠ 

1. Tekmovalna sezona 2022: 

1) Sprememba pravilnika o tekmovanju za pokal Slovenije in sicer glede števila uvrščenih 
tekmovalcev ter določitev možnost udeležbe dodatnim tekmovalcem, v kolikor to omogočajo 
vremenske razmere (kriteriji za udeležbo v primeru prevelikega interesa…) ter morebitne 
dodatne spremembe prispele v času razprave. Sama oblika tekmovanja v skladu z novimi ISSF 
pravili za puško šibrenico (kvalifikacije 75  + 50 tarč, dva polfinala po 25 tarč za prvih 8 
tekmovalcev in na koncu boj za medalje 35 tarč za 4 uvrščene finaliste). 

2) Sprememba pravilnika o državnih prvenstvih v trapu v členih, ki imajo možnost različnih 
tolmačenj ter morebitne dodatne spremembe prispele v času razprave. Sama oblika 
tekmovanja v skladu z novimi ISSF pravili za puško šibrenico (kvalifikacije 75  + 50 tarč, dva 
polfinala po 25 tarč za prvih 8 tekmovalcev in na koncu boj za medalje 35 tarč za 4 uvrščene 
finaliste). Ekipni del tekmovanja se bo izvedel na istem DP in sicer za kvalifikacijski ekipni 
rezultat štejejo prve tri serije kvalifikacij za posamezno uvrstitev treh tekmovalcev (3x75 tarč), 
ki so navedeni v prijavi na DP, kot člani ekip. Najboljše štiri ekipe po 75 tarčah po izvedenih 
polfinalnih in finalu posameznikov tekmujejo v tekmovanju za medalje po pravilih ISSF.  
Druga možnost je razpis in organizacija ločenega ekipnega državnega prvenstva po pravilih 
ISSF. 

3) Sprememba pravilnika o ligaških trap tekmovanjih v členih, ki imajo možnost različnih 
tolmačenj (npr. 14. člen pravilnika..) ter morebitne dodatne spremembe prispele v času 
razprave. Sama oblika tekmovanja je 75 trač kvalifikacij za 1. in 2. ligo, v finale se uvrsti 6 
tekmovalcev iz vsake lige, finale poteka ločeno za prvo in drugo ligo z enim nabojem za vseh 
šest finalistov 25 tarč (brez izpadanja). Po koncu serije 25 tarč se tekmovalci razvrstijo glede 
na dosežen rezultat v finalu, v primeru enakega rezultata odloči o vrstnem redu štartna številka 
tekmovalca v finalu. Ekipni del tekmovanja poteka tako, da se rezultat kvalifikacij treh članov 
ekipe, ki se določijo v prijavi na tekmovanje, sešteje ter na ta način določi vrstni red ekip, v 
primeru enakega rezultata se določi vrstni red na osnovi zadnje boljše serije ter v primeru 
potrebe tudi prej zgrešene tarče.  

4) Finale lige v konkurenci posameznikov poteka po novih pravilih ISSF, ekipni del tekmovanja se 
bo izvedel na istem tekmovanju, in sicer za kvalifikacijski ekipni rezultat štejejo prve tri serije 
kvalifikacij za posamezno uvrstitev treh tekmovalcev (3x75 tarč), ki so navedeni v prijavi na 
finale lige, kot člani ekip. Najboljše štiri ekipe po 75 tarčah bodo po izvedenih polfinalnih in 
finalu za posameznike v obeh ligah nadaljevale tekmovanje za medalje po pravilih ISSF. 

5) Vsem klubom in društvom poslati sprejet tekmovalni koledar za leto 2022 do konca leta 2021, 
prijave za sodelovanje v trap ligi in prijave za organizacijo tekmovanj po koledarju društva in 
klubi pošljejo do 31. januarja 2022. 

6) Sprejem novih dopolnjenih pravilnikov za puško šibrenico, določitev števila tekmovalcev v 
državni trap ligi, določitev organizatorjev tekmovanj v letu 2022, določitev norm za udeležbo 
na DP in morebitne dodatne novosti ter spremembe sprejme KPŠ do 15. februarja 2022. 

7) Spremljanje poteka tekmovalne sezone, po potrebi potrjevanje sprememb tekmovalnega 
koledarja zaradi sprememb terminov mednarodnih tekmovanj (ESC, ISSF), po koncu 
tekmovalne sezone analiza ter predlog morebitnih sprememb tekmovalnega sistema za novo 
sezono. 



8) Izdelava in sprejem predloga tekmovalnega koledarja za tekmovalno sezono 2023 do konca 
meseca novembra 2022. 
 

2. Dvig kvalitete in optimizacija sojenja 

1) Pri usposabljanju in licenciranju sodnikov predlagamo, da sodniška komisija skupaj s KPŠ 
zraven obveznega dela predavanj in izpitov, določenih s strani sodniške komisije, določita še 
dodatne poudarke in teme, ki izhajajo iz prakse ter na ta način omogočimo sodnikom 
pridobitev dodatnih potrebnih znanj in veščin pri svojem bodočem delu. 

2) Za sojenje v državni trap ligi predlagamo, da sta na tekmovanju dva licencirana sodnika, ki na 
istem tekmovanju lahko tudi nastopata v konkurenci. Po koncu sezone 2022 se naredi analiza 
ter na osnovi analize določi način sojenja za naslednje sezone.  

3) Na tekmovanjih za Pokal Slovenije in državnem prvenstvu sodijo sodniki na enak način, kot je 
urejeno s sedaj veljavnimi pravili. 

4) Sodniški komisiji predlagamo, da pred začetkom sezone organizira praktično usposabljanje 
sodnikov na katerem bi prejeli praktična znanja s strani izkušenih mednarodnih sodnikov – t.i. 
Izmenjava sodniške prakse. 

5) Sodniški komisiji predlagamo, da na tekmovanjih spremlja  delo sodnikov ter na ta način 
pridobi potrebne informacije o delu in morebitnih spremembah samega procesa 
izobraževanja, predvsem pa informacije o kvaliteti dela posameznih sodnikov. 
 

3. Program dela in razvoja discipline s puško šibrenico v tem in naslednjem olimpijskem ciklusu 

1) SZS naj omogoči izboljšanje trenerskega dela v društvih in klubih s sofinanciranjem plačila 
trenerskega kadra, saj je plačilo trenerskega dela s strani lokalnih skupnosti prenizko. 

2) Organizirati usposabljanje klubskih trenerjev s strani profesionalnih trenerjev oz. vodjem 
reprezentance ter na ta način zagotoviti usklajeno delo obojih, da ne prihaja do različnih planov 
dela, različnih ciljev, razvoja itd. Ta usposabljanja so mišljena kot praktične delavnice na 
strelišču na katerih naj bi bili prisotni tekmovalci, stroške takšnih usposabljanj naj vsaj delno 
finančno nosi tudi SZS. 

3) Zagotoviti financiranje s strani SZS promocije, predstavitev in uvajanje mladih strelcev na 
streliščih društev in klubov, ki so pripravljeni delati z mladimi strelci na strokovni in razvojni 
usmerjenosti s katerim načrtujemo pridobiti širšo bazo mladih strelcev (cilja skupina so 
zaključni letniki srednjih šol, ali začetni letniki študija), iz katerih bi v srednjeročnem obdobju 5 
do 10 let razvojnega dela pridobili nove člane državne reprezentance. 

4) Zagotoviti financiranje perspektivnih strelcev s strani SZS, ki še nimajo statusa vrhunskega 
športnika in pogojev za delo v policiji ali SV, saj danes z amaterskih delom enostavno ni moč 
doseči tega statusa brez finančne pomoči. Ocenjena višina potrebnih sredstev je 30.000 do 
35.000 € na tekmovalca letno, v tem je všteto financiranje odsotnosti iz dela, naboji in tarče, 
delo po programu priprav, starost tekmovalca pa 18 let in več. 

5) Pripraviti izhodišča za izgradnjo oz. dogradnjo nacionalnega strelskega centra za vse strelske 
discipline, ki bi bil center razvoja strelstva na nacionalni ravni (priprave, mednarodna 
tekmovanja…) vsekakor nekaj podobnega, kot je strelišče na Pragerskem. 



6) Povezovanje športnega strelstva in lokostrelstva ter integracija vseh strelskih disciplin v 
Sloveniji na interesni in vsebinski osnovi. S tem predlogom ni mišljeno organizacijsko 
povezovanje v eno zvezo, temveč mogoče največ ustanovitev združenja športnih strelskih zvez, 
ki bi usklajeno skrbele za dopolnjevanje vsebin ter pri doseganju svojih ciljev imele večjo težo 
na državni ravni kot sedaj, ko vsak obdeluje svoj vrtiček zaradi tega pa izgubljamo vsi športni 
strelci. 

7) Strelska zveza Slovenije bi se morala dejavneje vključiti v obstoječe Olimpijske športne centre 
ali pa iskati sinergijo s primernimi športi za formiranje novih Olimpijskih športnih centrov, ki 
pridobivajo sofinanciranje države. 
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