
PROGRAM DELA REPREZENTANC STRELSKE ZVEZE SLOVENIJE  

REPREZENTANCA 

Puška in pištola 

 

VODJA 
REPREZENTANCE 

Andreja Vlah 

TRENERJI PO 
DISCIPLINAH 

Andrej Brunšek – pištola člani in mladinci 
Polonca Sladič – puška člani 
Damijan Klopčič, Andraž Tekavčič – puška mladinci 
Osebni trenerji mladincev (do 18. let), ki streljajo z MK orožjem in nimajo listin za 
orožje. 
 

OSTALI 
TROKOVNI 
KADER 
(psihologi, 
fizioterapevti…) 
 

Športni psihologi: Blaž Zagorc, Katarina Barborič, dr. Tanja Kajtna, Matej Tušak.. 
 
Fizioterapevti: Karin Vitez, Denis Bola Ujčič, Urban Komac.. 
 
Fizična priprava: Špela Gorjup.. 
 
 

ŠPORTNIKI, 

KANDIDATI ZA 

REPREZENTANCO 

ČLANI/CE       

 moški  A Jože Čeper, Robert Markoja 

   B  
Nejc Klopčič, Peter Tkalec, Bojan Fras, Blaž Kunšek, Erik 
Kandare, Rajmond Debevec,   

 ženske A Živa Dvoršak, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek 

   B  
Urška Hrašovec, Teja Medved, Jagoda Tkalec, Denis Bola 
Ujčič, Sonja Benčina, Suzana Lukić, Mojca Kolman 

 
MLADINCI/KE       

  moški  A Luka Lukić, Jure Sočič, Matija Kecelj 

    B  
Ernest Eman Babača, Martin Memon, Mitja Dolšina, 
Valter Drašler 

 ženske A 
Hana Strakušek, Anamaria Cvikl, Sara Ščuri, Tjaša Kužnik, 
Manja Slak, 

    B  
Eva Petek, Anja Jager, Eva Lampič, Nika Skubic, Nika 
Sitar, Eva Vodopivec, Sara Slak 

 

NAČIN IZBORA IN 

KRITERIJI ZA 

NASTOP V 

REPREZENTANCI 

Kriteriji za izbor reprezentantov se oblikujejo na podlagi uvrstitev, ki prinašajo 
kategorizacijo po sistemu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez. Na podlagi tega se opravlja analiza tekem (EP in SP 2022), s pomočjo katere 
pridemo do kriterijev. Glede na rezultatski kriterij, resnost, predanost, 
motiviranost in discipliniranost, rezultat in forma morata biti naraščajoča. 
Po zaključenih kriterijskih tekmovanjih se bo določila reprezentanca. Mesec dni 
pred tekmovanjem bo SZS potrdila udeležence tekmovanja in jih obvestila o 
nastopu na tekmovanjih. Strelci, ki ne bodo imeli doseženih kriterijev, se bodo 
razvrščali po povprečnem rezultatu določenih tekmovanj iz programa. Z najbolje 
uvrščenim tekmovalcem na lestvici bomo naredili ekipo, v kolikor  bomo videli, da 
lahko tako dosežemo dobro ekipno uvrstitev.  



V kolikor si tekmovalci želijo nastopiti na tekmovanju (SPP, GP, MT..) kot 
samoplačniki, bodo  po pripravljeni finančni konstrukciji tekmovanja obveščeni o 
višini stroškov na želenem tekmovanju in ostalih posebnostih (vize, prijava orožja, 
letalske karte..). Na EP in SP ne more nihče nastopiti kot samoplačnik.  Če bo 
potrebno, bom organiziral kvalifikacijsko tekmovanje v sklopu priprav za izbor 
reprezentance. 

CILJI SEZONE  

 

Glavni cilj sezone: olimpijska kvota 

Cilji uvrstitve: na SP medalja, na SPP medalja, na EP medalja in na EI medalja 

Cilji kvote: dve olimpijski kvoti 

Cilji kategorizacije: sedaj imamo:  
SR Živa Dvoršak do 30.9.2023  
MR Denis Bola Ujčič do 31.1.2023 
MR Jan Hribar do 31.1.2023 
MR Klavdija Jerovšek do 31.1.2023 
MR Peter Tkalec do 31.1.2023 
MR Urška Kuharič do 31.1.2023  
MR Luka Lukić do 30.9.2023 
PR Jure Sočič do 30.6.2024 
PR Sara Ščuri do 30.6.2024 
PR Katarina Fevžer do 30.6.2023 
Na SP v Kairu sta si novo kategorizacijo priborila: 
MR Jože Čeper od 1.2.2023 
MR Robert Markoja od 1.2.2023 
Nekateri izmed zgoraj navedenih bodo izgubili kategorizacije, ker jo niso potrdili z 
uvrstitvami na letošnjih tekmovanjih.  
V naslednjem letu moramo tekmovalcem ponuditi večje število nastopov na SPP, 
saj jim ti prinašajo točke za ISSF lestvico. Prav tako jim morajo imeti možnost 
udeležbe na EP in SP, kjer lahko z boljšimi uvrstitvami pridobijo nove kategorizacije 
(na EP z uvrstitvijo do 16. mesta in na SP z uvrstitvijo do 32. mesta v olimpijskih 
disciplinah). 
Nastop na tekmovanjih si morajo reprezentanti priboriti z dosego potrditve 
kriterija (v prilogi). 

Cilji rezultatsko: dvigniti rezultate za vsaj tri kroge v vseh disciplinah in 
kategorijah, da bomo bolj konkurenčni. 

RAZVOJNI CILJI (kaj se bo dodalo k delu reprezentance….) fizioterapija (večja ponudba 
fizioterapevtov, ki bi podpisali pogodbo z inštitutom za šport  FŠO, sedaj delamo 
samo z dvema), skupni treningi z drugimi reprezentancami iz naše bližine 
(trening kampi). Dobila sem ponudbo skupnega kampa v Münchnu pred SP z 
reprezentancami Nemčije, Avstrije, Češke.. 

 

TEKMOVANJA 

 
Ime: SVETOVNO PRVENSTVO (vse discipline) 
14.8. – 3.9.2023, Baku (AZE) 
 

Predvidena udeležba: za vse SP bodo morali reprezentanti potrditi rezultatski A 
kriterij. 
 



Cilji: uvrstitev v finale, medalja, uvrstitev do 32. mesta, če je to v ½ uvrščenih v 
olimpijskih disciplinah. V ne olimpijski disciplini uvrstitev do 8. mesta, če je to v 
1/3 uvrščenih. 
 

TEKMOVANJA Ime: EVROPSKO PRVENSTVO 10M  

5.3. – 13.3.2023, Talin (EST) 

Predvidena udeležba: na EP bodo nastopile članske in mladinske ekipe ter 

posamezniki, ki bodo dosegli zastavljen rezultatski B kriterij SZS. 

Cilji: olimpijska kvota, uvrstitev v finale in medalja ter uvrstitev v 1/3 uvrščenih  

TEKMOVANJA Ime: 3. EVROPSKE IGRE 

21.6. – 30.6.2023, Krakov (POL) 

Predvidena udeležba: Na EI bodo nastopili reprezentanti, ki bodo dosegali kvoto 

in kriterije OKS-ZŠZ. Živa Dvoršak in Urška Kuharič že imata kvoto iz EP 50m. 

Cilji: uvrstitev finale, medalja in Olimpijska kvota. Uvrstitev do 16. mesta, če je to 

v ½ uvrščenih (pridobitev mednarodnega ali perspektivnega razreda). 

TEKMOVANJA Ime: ISSF GP 

12.1. – 16.1.2023 Ruše  

17.1. – 21.1.2023 Osijek  

Predvidena udeležba: Na GP bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli 

zastavljene rezultatske B kriterije SZS in za tiste katere se bo ocenilo, da se z 

rezultati lahko borijo za visoko uvrstitev na končni ISSF jakostni lestvici za dosego 

kategorizacije mednarodnega razreda. Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih 

kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.  

Cilji: uvrstitev v finale in medalja  ter uvrstitve v 1/3 uvrščenih. 

TEKMOVANJA Ime: MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO  

14.7. – 28.7.2023, Changwon (KOR) 

Predvidena udeležba: za vse mladinsko SP bodo morali reprezentanti potrditi 

rezultatski A kriterij. 

Cilji: uvrstitev v finale (medalja) in uvrstitev do 16. mesta, če je to v ½ uvrščenih v 

olimpijskih disciplinah. V ne olimpijskih disciplinah uvrstitev do 8. mesta, če je to 

v 1/3 uvrščenih. 



TEKMOVANJA Ime: SVETOVNI POKALI 

1. 17.2. – 28.2.2023, Kairo (EGY) 

2. 11.4. – 22.4.2023, Las Palmas (PER)  

3. 4.5. – 15.5.2023, Baku (AZE) 

4. V kolikor bo se bo pokazalo, da je kakšen od reprezentantov visoko na 

ISSF lestvici in bomo mnenja, da potrebuje tekmo, ga bomo poslali še na 

dodaten SP in sicer 8.9. – 19.9.2023, Rio de Jeneiro (BRA). 

Predvidena udeležba: za vse SPP bodo morali reprezentanti potrditi rezultatski A 

kriterij in tisti, za katere bo Strokovni svet SZS ocenil, da se z rezultati lahko borijo 

za visoko uvrstitev na končni ISSF jakostni lestvici za dosego nastopa na OI in 

kategorizacijo mednarodnega razreda. Tekmovalci, ki ne bodo imeli izpolnjenih 

kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.  

Cilji: na SPP uvrstitve v finala in medalja. Visoka uvrstitev na ISSF jakostni lestvici, 

kar nam lahko prinese potrditev nastopa na OI in do 64 mesta na lestvic 

kategorizacijo mednarodnega razreda. 

TEKMOVANJA Ime: MLADINKI SVETOVNI POKAL 

1.7. – 12.7.2023, Suhl (GER) 

Predvidena udeležba: Na MlSPP bodo nastopili posamezniki, ki bodo dosegli 

zastavljene kriterije SZS, rezultatski B kriterij. Tekmovalci, ki ne bodo imeli 

izpolnjenih kriterijev, se lahko udeležijo tekmovanja kot samoplačniki.  

Cilji: uvrstitev v finale in nabiranje izkušenj.  

TEKMOVANJA Ime: EVROPSKI POKALI 300m 

1. 19.6. – 23.6. 2023 Buchs (SUI) 

2. 27.7. – 30.7.2023 Aarhus (DEN) 

3. 9.9. – 13.9.2023 Finale Zagreb (HRV) 

Predvidena udeležba:  

1. za vse evropske pokale bodo morali reprezentanti potrditi rezultatski B 

kriterij 

2. finala se bo udeležil tekmovalec, ki se je uvrstilo po lestvici.  

3. tekmovalci, ki nimajo zastavljenega kriterija  lahko nastopijo na pokalih 

samoplačniško. 



Cilji: tekmovanja na 300m so za našo reprezentanco priprave za velika 

tekmovanja, kot je SP. Na žalost nimamo strelišča za treninge in izkoristimo vsako 

ponujeno tekmo in trening, da izboljšamo pripravljenost na večja tekmovanja.  

Medalje na finalu in na posameznih pokalih. 

V veliko meri nam pomaga tudi SV, ki nam priskrbi orožje, strelivo in prevoz. 

TEKMOVANJA Ime: EVROPSKI POKALI 25m 

1. 19.5. – 21.5.2023 Suhl (GER) 

2. 1.9. – 3.9.2023 Rečica pri Laškem (SLO) 

3. 13.9. – 15.9.2023 Finale Zagreb (HRV) 

Predvidena udeležba:  

1. tekmovanja v Suhlu se bodo udeležili tekmovalci z doseženimi kriteriji.  

2. v Rečici pri Laškem bodo nastopili tekmovalci, ki imajo dosežen kriterij in 

dali bomo možnost mladim tekmovalcem, ki bodo nastopili na 

tekmovanju razvojno.  

3. finala se bo udeležil tekmovalec, ki se je uvrstilo po lestvici.  

4. tekmovalci, ki nimajo zastavljenega kriterija  lahko nastopijo na pokalih 

samoplačniško. 

Cilji: medalja na finalu in na posameznih pokalih. Odličen treninga za SP. 

TEKMOVANJE Ime tekmovanja: LIGA MLADIH  

1. 8.1.2023 Trzin (kvalifikacije) 

2. 21.4. – 23.4.2023 Zahodna skupina Murcia (ESP) 

3. Finale 

Predvidena udeležba: 1. del 4 tekmovalci na pištoli in 4 tekmovalci na puški  

Cilji: uvrstitev v kvalifikacije zahodne skupine vsaj z ekipo puške, ki je trenutno 

močnejša kot mladi tekmovalci na pištoli in z veliko sreče uvrstitev v finale.  

 

 

PRIPRAVE za 

SP in EP 

Datum:  priprave bomo imeli pred velikimi tekmovanji, EP in SP bomo poskusili 
organizirat 14 dni pred odhodom prve skupina na tekmovanje. Priprave bodo 
trajale 5 dni. Zaradi natrpanosti koledarja se bomo o točnih datumih 
pogovarjali sproti. 



10m - Ljubljana ali Postojna, 25m v Rečica pri Laškem, 50m Ljubljana ali 
Kidričevo. Za 300m bomo poskušali priprave izvesti še pred pripravami 
olimpijskih disciplin – Zagreb ali Osijek. 
Med pripravami bo vedno tudi tiskovna konferenca. Predvideni datumi: 
• 5.1.2023 za ISSF GP Ruše 
• 2.3.2023 za EP 10m Talin 
• 29.3.2023 za DP 10m 
• med 12.6.-16.6.2023 predstavitev reprezentance za EI (OKS-združenje  
             športnih zvez) 
• 7.7.2023 za Ml SP Changwon 
• 8.8.2023 za SP Baku 
• 30.8.2023 za EC Laško 
V kolikor se bomo uspeli dogovoriti z nemško zvezo se bomo udeležili skupnih 
priprav pred SP v Münchnu med 19.7. in 23.7.2023 z ostalimi reprezentancami, 
kjer bomo imeli tudi tekmovanja.  
 

Predvidena udeležba na pripravah in tiskovni konferenci: obvezna za vse 
(opravičilo le v kolikor ne morejo zapustiti delovnega mesta ali šolskih 
obveznosti). 
 

Cilji: tempiranje forme, podajanje informacij, razdelitev opreme, razdelitev 
dokumentov pred odhodom. 
 

PRIPRAVE 

pred sezono v 

pokritem 

(notranjem) 

strelišču 25 in 

50m 

 

Datum:  v 1 x novembru in 1 x decembru 2023 (priprava za spomladanske 

SPP) v Dornbirnu (AUT) ali v Münchnu (GER). 

Predvidena udeležba: širša reprezentanca, z izpolnjenimi B kriteriji (v 

februarji, marcu..) in v kolikor bodo zainteresirani tekmovalci brez kriterijev, 

se bodo lahko udeležili treningov samoplačniško. 

V kolikor ne bo dovolj finančnih sredstev, bodo tekmovalci sami krili stroške 

priprav, prenočišče in hrana.  

Tekmovalcem bomo krili strošek prevoza (kombi). 

Cilji: pripravljalni del sezone, delo na količini, spreminjanje nastavitev, iskanje 

idealnega položaja. 

PRIPRAVE  

tekmovanja 

pred sezono  

 

Datumi: niso še znani 

25 in 50m Wroclaw (člani in mladinci), 10, 25 in 50m Berlin (člani in mladinci), 

10, 25 in 50m Dortmund, 10, 25 in 50m GP Plzen Člani), 10, 25 in 50m Mladi 

upi Plzen, 10m Walther CUP Smederevo, tekmovanja iz koledarja ESC.. 



Predvidena udeležba: širša reprezentanca, z izpolnjenimi B kriteriji in v kolikor 

bodo zainteresirani tekmovalci brez kriterijev, se bodo lahko udeležili 

treningov samoplačniško. 

V kolikor ne bo dovolj finančnih sredstev, bodo tekmovalci sami krili stroške, 

prenočišče in hrana.  

Tekmovalcem bomo krili strošek prevoza (kombi). 

Cilji: priprava mladincev in članov za večja tekmovanja. 

PRIPRAVE 

pred sezono v 

25 in 300m 

Datum:  pred pričetkom sezone 25 in 300m 

25m v Rečici pri Laškem in 300m po dogovoru s SV Zagreb, Lienz, Osijek.. 

Predvidena udeležba: širša reprezentanca, z izpolnjenimi B kriteriji in v kolikor 

bodo zainteresirani tekmovalci brez kriterijev, se bodo lahko udeležili 

treningov samoplačniško. 

V kolikor ne bo dovolj finančnih sredstev, bodo tekmovalci sami krili stroške 

priprav, prenočišče in hrana.  

Tekmovalcem bomo krili strošek prevoza (kombi). 

Cilji: pripravljalni del sezone, delo na količini, spreminjanje nastavitev, iskanje 

idealnega položaja.. 

 

OPREMA  za 

reprezentanco  

Skladišče je polno opreme, ki smo jo nabavili 2020 in 2021 za EP. V večini 
imajo tekmovalci: 1 x trenirko, 3x T-Shirt majice, brezrokavnik, bundo in 
športne copate. V kolikor se bo pokazala potreba po še dodatni trenirki in T-
shirt majicam jim bomo dali še eno (za SP, ker traja dalj časa). 

Reprezentantom bomo razdelili MK strelivo. 
 

 

V letošnjem letu bi bilo potrebno zagotoviti reprezentantom dodaten prostor za skladiščenje 

opreme, orožja in streliva na strelišču na Rudniku.  

Glede na plan udeležbe na posameznih tekmovanjih, se lahko število nastopajočih po spolu, 

kategorijah in tudi disciplinah spremeni glede na dosežene kriterijske rezultate. 

Samoplačniški model bo možen samo za tekmovanja na Svetovnih pokalih, ISSF GP in MT.  

Priprave, pripravljalne tekme in dnevna povračila stroškov tekmovalcem in trenerjem bodo 

prilagojene finančnim zmožnostim SZS. 



Dokončna sestava reprezentance za posamezna tekmovanja se določi na podlagi izbirnih 

tekmovanj, v skladu s sprejetim finančnim načrtom SZS. Predlog sestavi Vodja reprezentance, 

se posvetuje s Trenersko komisijo SZS in Strokovnim svetom SZS, končno potrditev pa sprejme 

Predsedstvo SZS.  

SZS bo v skladu s programom dela in finančnim planom reprezentance tekmovalcem s 

potrjenimi kriteriji zagotovila finančna sredstva za tekmovanja. Za preostalo dejavnost in 

nastope izven kriterijev pa bodo morali sredstva zagotoviti strelci oziroma njihovi 

klubi/društva. 

Obvezna priloga: 
- finančni načrt reprezentance, usklajen s programom dela 


