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Program dela Sodniške komisije v obdobju 2022-2024 
 
 

1. Obdobje 2022 
V novem olimpijskem ciklu se bo sodniška komisija posvetila najprej novim pravilom izdanim 
s strani ISSF. 
Začeli bomo s pripravami prevodov novih konceptov tekmovanj, nadaljevali pa s pripravami 
prevodov novih ISSF pravilnikov. 
 
Po izdanih prevodih bomo izvedli sodniške tečaje za obnovitev licenc sodnikov po regijah. 
Ob zadostnem številu zainteresiranih udeležencev bomo izvedli tudi tečaj za nove sodnike. 
 
Posebno pozornost bomo namenili izobraževanju sodnikov s puško šibrenico. Pri puški 
šibrenici je bilo zaznano, da je število sodnikov premajhno, hkrati pa je vprašljiva tudi kakovost 
le-teh. 
Zato bomo ob obnovi licence izvedli poglobljeno izobraževanje za sodnike s puško šibrenico, 
kakor tudi poskusili pridobiti več sodnikov, saj je le-teh pri puški šibrenici premalo. 
V dogovoru s Komisijo za puško šibrenico bomo za izvedbo ligaškega tekmovanja dovolili dva 
(2) sodnika, ki lahko hkrati tudi tekmujeta na tekmovanju. Pobuda je prišla iz Komisije za 
puško šibrenico, Sodniška komisija s to pobudo ni soglasna, pa vendar se strinja za testno 
obdobje enega leta. Videli bomo, ali se bodo zadeve spremenile ali pa bodo potrebni 
konkretnejši ukrepi. 
Vsa zgoraj opisana problematika pri puški šibrenici je posledica malega števila sodnikov, 
zahtevnih tekmovanj in pa premalo podmladka pri puški šibrenici. 
 
 

2. Obdobje 2023-2024 
Pri Disciplinah s puško in pištolo bomo v tem obdobju poskusili opraviti izobraževanje s 
področja EST, da sodniki, ki le te-ga dela nimajo le-to še opravijo. 
Stremeli bomo h dvigu kakovosti sodnikov, širili vrh sodnikov, ki so sami sposobni voditi 
izvedbo največjih tekmovanj v Sloveniji. Ob opravljenem tečaju EST pa upam da lahko še 
kakšnega mladega sodnika lansiramo v ECH oziroma ISSF. 
 
Pri puški šibrenici pa bomo delali na dvigu splošne kakovosti pri sodnikih, poskušali bomo 
pridobiti nove sodnike in jih uspešno vključiti v sistem SZS. 
Ob morebitnih spremembah pravil bomo aktivno reševali problematiko sprememb pravil in 
posodabljali pravilnike. 
Poskusili bomo pridobiti še manjkajočo opremo za kontrolo opreme in pa posodobiti oziroma 
obnoviti obstoječo. 
 
Aktivno bomo sodelovali pri novih pravilnikih SZS, poskušali optimizirati samo organizacijo 
tekmovanj ter izpeljati vse spremembe v duhu strelskega športa. 
 
Pripravil: Robert Ferenčak 


