
Datum: 5..4.2022 

 

Zadeva: Program trenerske komisije za leto 2022 

 

Smernice razvoja v sestavi nove komisije bomo nakazali v prvi polovici leta 2022, saj se bo komisija v 

novi sestavi najverjetneje sestala v aprilu 2022. Idej je kar veliko, usmerjene pa bodo predvsem v delo 

z mladino, ki bi morda v naslednjih letih lahko naredila nek konkurenčni napredek. Nadaljevali bomo 

odlično sodelovanje s selektorico Andrejo Vlah. 

Prednostne naloge: 

- Usposabljanje strokovnih delavcev in potrjevanje licenc (nadgradnja predvsem na psihologiji) 

- Okvirno prepoznati in sestaviti ekipo petih mladih posameznikov vsake discipline, v katere 

bomo vlagali v naslednjem obdobju. Pripraviti svojo rang lestvico tekmovalcev, ki jim bomo v 

nekem obdobju subvencionirali stroške določenih tekmovanj. Postaviti minimalne zahteve. 

- Nadaljevati s kadetskimi pripravami, ki so se izkazale za ključne pri razvoju mladih. Podpirati 

tudi ostale strelske delavnice oziroma šole. 

- Ohraniti priprave reprezentanc (Postojna, Laško, Ljubljana) 

- Nadaljevati s sodelovanjem s Fakulteto za šport in meritvami, ki jih izvajajo 

- Vzpostaviti kartico tekmovalca, ki se nam iz leta v leto odmika 

 

Rezultati zadnjega obdobja kažejo določen napredek pri razvoju tekmovalcev mlajših kategorij. Imamo 

dobre ekipe, pri katerih bo z delom potrebno nadaljevati. Predvsem pri dekletih s puško imamo tudi v 

prihodnje lep podmladek, posamezniki se kažejo tudi v ostalih disciplinah. V naslednji strelski sezoni 

2022/23 bi lahko izkoristili razvoj in potencial, ki smo ga vložili tako v discipline s puško in pištolo, saj 

večina mladih tekmovalcev ostaja v svojih starostnih kategorijah. V članskih disciplinah pa so se ekipe 

okvirno znane, še naprej pa je potrebno poizkušati in dajati priložnost posameznikom, ki si 

reprezentančnih nastopov želijo in so pripravljeni svoj prosti čas usmerjati v vrhunski šport.  

Osebno še največ izzivov vidim v strokovnem kadru, saj je trenutno večino boljših tekmovalcev vezano 

na peščico trenerjev, ki se s tekmovalci ukvarjajo bolj usmerjeno oziroma detaljno.  Ta nabor trenerjev 

bi na dolgi rok morali razširiti. 

 

Zapisal predsednik trenerske komisije: Damijan Klopčič 

 


