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POROČILO O DELU STRELSKEGA DRUŠTVA 
GROSUPLJE V LETU 2018 

Poročilo o delu društva v letu 2018 obsega naslednje vsebine: 

A. Člani SD Grosuplje 

B. Organizacija dela (treningi) 

C. Tekmovanja in dosežki 

D. Poročila strokovnega kadra (trenerjev) 

E. Delo UO in realizacija zastavljenih ciljev 

 

A. Člani SD Grosuplje 

Strelsko društvo Grosuplje velja še zmeraj za eno izmed največjih strelskih društev v Sloveniji po 

zastopanosti članov (Priloga 1). V povprečju se število članov v zadnjih štirih letih giblje okrog 

številke 90. V porastu je število tako stalnih članov kot tudi novo včlanjenih (Diagram 1.). 80 % 

članov je bilo v letu 2018 tekmovalno aktivnih, od tega se jih je 60 % aktivno udeleževalo tekmovanj 

skozi celotno leto 2018. Pri SZS je trenutno registriranih 55 tekmovalcev. 

Diagram 1: Število članov 
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Člani so glede na starost porazdeljeni v 7 kategorij (Diagram 2.). Število članov iz mlajših kategorij 

(cicibanov, ml. pionirjev in pionirjev) in članske kategorije je v porastu. Najmanj številčni pa sta 

kategoriji kadetov in mladincev kar je vsekakor posledica vstopa v srednješolske klopi ter 

spremembe okolja. Za člansko kategorijo je potrebno poudariti, da je bilo v letu 2018 le 12 članov 

tekmovalno aktivnih. 

Diagram 2: Število članov po kategorijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kategoriziranih športnikov glede na obvestilo OKS z dne 01.10.2018 v primerjavi z 01.10. 

iz leta 2015, 2016 in 2017 je v preglednici I. Seznam je narejen na osnovi športnih rezultatov, 

kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in predlogov nacionalnih panožnih 

športnih zvez. Število kategoriziranih športnikov se je povečalo predvsem zaradi mladinskega 

razreda, kamor so uvrščene kadetinje, ki so na Državnem prvenstvu osvojile odlične rezultate. 

 

 

cicibani mlajši pionirji pionirji kadeti mladinci člani upokojenci

2015 15 11 9 6 7 18 16

2016 24 13 15 2 7 24 14

2017 12 17 9 7 4 20 15

2018 13 15 17 7 3 27 15

0

5

10

15

20

25

30

št
ev

ilo
 č

la
n

o
v

Leto

2015

2016

2017

2018



 
 

3 
 

Preglednica I: Seznam kategoriziranih športnikov 

 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 

Svetovni 

razred 
Renata Oražem Renata Oražem / 

/ 

Državni 

razred 

Matic Barič, 

Alain Vidmar, 

Renata Oražem, 

Rok Ivanc 

Renata Oražem,  

Rok Ivanc,  

Ignac Jerovšek,  

Jan Kolenc,  

Maj Kadunc 

Željko Moičević,  

Rok Ivanc,  

Renata Oražem,  

Jan Kolenc 

Žiga Habjan 

Klavdija Jerovšek 

Renata Oražem 

Franci Ivanc 

Jan Kolenc 

Rok Ivanc 

Mednarodni 

razred Željko Moičević Željko Moičević 
/ 

/ 

Mladinski 

razred 

Maj Kadunc, 

Janez Červek, 

Rebeka Slak,  

Jan Kolenc 

/ Hana Predalič Pulko 

Sara Slak 

Rebeka Slak 

Hana Predalič Pulko 

Olja Kolenc 

Zala Katarinčič 

Perspektivni 

razred 
Klavdija Jerovšek Klavdija Jerovšek Klavdija Jerovšek 

 

/ 

Skupaj 11 8 6 11 

 

B. Organizacija dela (treningi) 

V letu 2018 je potekala vadba v prostorih Strelskega društva Grosuplje po obstoječem urniku iz leta 

2017, razen kondicijskih treningov, ki so se zaradi prenizke udeležbe ukinili. Nekateri člani iz 

kadetske, mladinske in članske kategorije so si individualno uredili specifične kondicijsko - fizične 

treninge in fizioterapevtsko ter psihološko pomoč. 

Vodene vadbe za mlajše kategorije (cicibane, ml. pionirje in pionirje) so potekale pod vodstvom 

Renate Oražem, za kategoriji kadetov in mladincev pod vodstvom Jožeta Kolenca in Andraža 

Pojeta, ki je vodil treninge za disciplino mešanih parov. Članica Jerovšek Klavdija je trenirala pod 

vodstvom zunanje trenerke Polone Sladič. 

Treningi z MK orožjem so potekali v uvajalnem obdobju v prostorih strelišča. Pri tem se je uporabljal 

elektronski sistem Scatt. Maja in junija pa so treningi potekali na Ljubljanskem strelišču po 2 – 3 krat 

na teden do Državnega prvenstva v juliju. Vodene vadbe z malokalibrsko puško so potekale pod 

vodstvom trenerja Jožeta Kolenca in Andraža Pojeta. 

Z MK orožjem na 50 m je v letu 2018 treniralo 19 članov, od tega 6 pionirjev, 4 kadeti, 4 mladinci in 

5 članov. S standardno pištolo in pištolo s središčnim vžigom na 25 m pa so tekmovali 4 člani. 

Mladinka Rebeka Slak je pod vodstvom Renate Oražem trenirala s samostrelom na ljubljanskem 

strelišču. 
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C. Tekmovanja in dosežki 

V letu 2018 smo zaključili s pokalnimi in ligaškimi tekmovanji strelske sezone 2017/2018. Pregled 

omenjenih tekmovanj in dosežkov je zbran v preglednici II. 19 posameznikov in 9 ekip se je uvrstilo 

na prva tri mesta. Rezultate pa si lahko ogledate tudi na spletni strani društva. 

Preglednica II: Pregled pokalnih in ligaških tekmovanj strelske sezone 2017/2018 

Pokalna in ligaška tekmovanja 
disciplina in/ali 

kategorija 
štev. tek. iz 

SD GRO 
uvrstitev 

med prve tri 
ekipna 

uvrstitev 

1. A DL za Pokal Slovenije 
PU 3 / 4 

PI 3 / 6 

Liga mladih 

PU - mladinci / ke 3 / 9 

PU - kadeti / nje 7 / 1 

PI - mladinci 2 / / 

Pokal prijateljstva 
pionirji 

pionirke 
5 
2 

/ 
/ 

17 
/ 

Kekčev pokal 
cicibani / ke 6 1 4 

ml. pionirji / ke 8 2 1 

II. DL Osrednje regije 
PU 4 / 2 

PI 5 1 1 

III. DL Osrednje regije PU (2 ekipi) 8 2 2 in 3 

Mladinska liga Osrednje regije 
PU - mladinci / ke 10 3 1 

PI - mladinci / ke 1 1 / 

Liga Osrednje regije za mlajše 
kategorije 

cicibani / ke 15 2 1 

ml. pionirji / ke 16 5 1 

pionirji /ke 6 2 5 

 

Po skupnem točkovanju ligaških pokalnih tekmovanj za Pokal Slovenije smo prejeli Mali prehodni 

pokal za prvo uvrstitev z zračno puško, z zračno pištolo smo dosegli deveto mesto in si tako prisvojili 

kot tretje uvrščeni prehodni Pokal Slovenije v skupnem seštevku zračne puške in pištole. 

Državno prvenstvo z zračnim orožjem za veterane je potekalo v Ljubljani aprila 2018. Srebrno 

kolajno je osvojil Franci Ivanc z zračno pištolo, ekipno so dosegli drugo mesto v kategoriji nad 50 

let.  

DP z zračnim orožjem na 10 m za kategorije od cicibanov do kadetov je potekalo marca 2018 v 

Kidričevem, za kategoriji mladincev in članov pa aprila 2018 v Gorišnici. Nastopilo je 37 tekmovalcev 

iz našega društva (23 članov v starosti do 17. let in 14 članov iz kategorije mladincev in članov). 

Posamično so osvojili bronasto kolajno članica Klavdija Jerovšek, mlajši pionir Mark Rombo in 

mlajša pionirka Inja Urbas, srebrno kolajno kadetinja Sara Slak in mlajša pionirka Tjaša Kužnik. 
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Ekipno so si priborili dva zlata, en srebrni in tri bronaste pokale. Kadetinje v sestavi Sare Slak, Olje 

Kolenc in Hane Predalič Pulko so na Državnem prvenstvu izboljšale tudi svoj ekipni državni rekord. 

Državno prvenstvo v streljanju s pištolo na 25 m (junija 2018) in z MK orožjem na 50 m (julija 2018) 

je potekalo na Pragerskem. 19 naših članov je nastopilo z MK orožjem v različnih disciplinah. V 

posamični konkurenci so bili najuspešnejši Sara Slak, ki je osvojila zlato kolajno in Zala Katarinčič, 

ki je osvojila bronasto kolajno v konkurenci kadetinj z MK puško na 50 m leže, mladinka Rebeka 

Slak je v isti disciplini osvojila prav tako bronasto kolajno, članica Klavdija Jerovšek pa je z MK 

puško na 50 m v trojnem položaju osvojila bronasto kolajno. Osvojene so bile štiri ekipne uvrstitve 

med prve tri. Kadetinje v sestavi Sare Slak, Zale Katarinčič in Olje Kolenc pa so tudi v disciplini MK 

puška 50 m leže dosegle nov ekipni državni rekord. 

Prvega Državnega prvenstva mešanih parov v Sloveniji sta se septembra 2018 v Ljubljani udeležila 

mladinca Amadej Slak in Sara Slak z zračno puško na 10 m ter s skupnimi močmi osvojila bronasti 

kolajni. 

Septembra 2018 je potekalo v Ormožu tudi Državno prvenstvo s samostrelom na 10 m. Tekmovanja 

se je udeležila mladinka Rebeka Slak in v članski konkurenci osvojila zlato kolajno. 

Pregled dosežkov z državnih prvenstev je v preglednici III. Posamezni rezultati pa so dosegljivi na 

spletni strani društva. 

 

Preglednica III: Dosežki z državnih prvenstev 

državno prvenstvo 
puška / 
pištola 

kategorija 
štev. tekm. 
Iz SD GRO 

posamezno 
prejeta 
odličja 

ekipna 
uvrstitev 

DP veteranov PI člani nad 50 let 5 1 S 2 

DP zračno orožje 10 m 
člani in mladinci 

PU 
člani 2 / / 

članice 1 1 B / 

PI člani 3 / 2 

PU 
mladinci 1 / / 

mladinke 3 / 3 

PI mladinci 3 / 3 

DP zračno orožje 10 m 
mlajši od 17 let 

PU 

cicibani 2 / / 

cicibanke 3 / 3 

ml. pionirji 5 1 B 4 

ml. pionirke 6 1 S, 1 B 1 

pionirji 1 / / 

pionirke 1 / / 

kadeti 1 / / 

kadetinje 4 1 S 1 EDR 

DP mešanih parov PU 
člani / ce / / / 

mladinci / ke 1 par 1 B / 

DP s samostrelom  članice 1 1 Z / 
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državno prvenstvo 
puška / 
pištola 

kategorija 
št. tekm. 

iz SD Gro. 

posamezno 
prejeta 
odličja 

ekipna 
uvrstitev 

DP v streljanju s pištolo na 
25 m 

standard člani 4 / 4 

sred. vžig člani 4 / / 

DP z MK orožjem na 50 m 

PI 
člani 4 / 1 

mladinci 3 / 1 

PU 

člani leže / / / 

članice leže 1 / / 

članice trostav 1 1 B / 

mladinke leže 1 1 B / 

mladinke trostav 1 / / 

mladinci leže 1 / / 

kadeti leže 1 / / 

kadetinje leže 4 1 Z, 1 B 1 EDR 

pionirji leže 2 / / 

pionirke leže 3 / 2 

pionirke trostav 1 / / 

 

Na podlagi skupnega seštevka vseh ekipnih dosežkov pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev 

nas je SZS ponovno uvrstila med najbolj uspešno strelsko društvo v Sloveniji. Priznanja SZS so za 

državne rekorde prejeli tudi Jan Kolenc, ki je izboljšal državni rekord z zračno puško na 10 m v 

kategoriji mladincev, ekipa kadetinj v sestavi Sare Slak, Olje Kolenc in Hane Predalič Pulko za EDR 

z zračno puško na 10 m in ekipa kadetinj v sestavi Sare Slak, Zale Katarinčič in Olje Kolenc za EDR 

z MK puško na 50 m leže.  

Le nekaj vidnejših dosežkov z mednarodnih tekem, ki so se jih udeleževali mladinci in člani: 

➢ Pokal Trzina  1. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

1.  mesto član Jan Kolenc (ZPU) 

    4. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 
3. mesto člana Klavdija Jerovšek in Jan Kolenc (ZPU-mešani pari) 

ekipno 1. mesto člani (ZPI) 

ekipno 4. mesto mladinke (ZPU) 

➢ Skirca Trzin  1. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

5. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ MT Ruše    4. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ GP Novi Sad  3. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ MT Split   10. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

13. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

16. mesto član Franci Ivanc (ZPI) 

8. mesto mladinec Amadej Slak (ZPI) 

16. mesto mladinka Sara Slak (ZPU) 

ekipno 5. mesto člani (ZPI) 
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➢ MT Zagreb  8. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU)  

17. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

➢ Grand Prix Plzen 11. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ MT Walther youth cup 7. mesto mladinka Sara Slak (ZPU – mešani pari) 

(Smederevo)  16. mesto mladinka Sara Slak (ZPU) 

 

S strani Zveze športnih organizacij Grosuplje so za dosežene rezultate v letu 2018 prejeli bronasto 

priznanje Rebeka Slak, Jan Kolenc in Rok Ivanc, malo bronasto plaketo Sara Slak in bronasto 

plaketo Klavdija Jerovšek. Za ekipne dosežke je društvo prejelo prav tako bronasto plaketo. 

Jubilejno priznanje zlati znak ZŠOG za 40 let dela v športu pa je prejel Jože Kolenc.  

 

D. Poročila strokovnega kadra (trenerji) 

Poročilo o vodenih treningih za kadete in mladince – Jože Kolenc 
 

V koledarskem letu 2018 (drugi del tekmovalne sezone 2017/18 in prvi del tekmovalne sezone 
2018/19) je skupino kadetov in mladincev puška sestavljalo 10 strelk in strelcev: 

Mladinci: Rebeka Slak, Amadej Slak  

Kadeti: Najla Durdžić, Olja Kolenc, Hana Predalič Pulko, Zala Katarinčič, Anja Trontelj, Laura 

Erjavec, Sara Slak in Matej Urbas 

Vadbo v letu 2018 smo imeli razdeljeno na zračno puško ter na malokalibrsko puško. Na področju 

pridobivanja splošne telesne kondicije ter vaj za ravnotežje in stabilnost sodelujemo v obliki 
načrtov vadbe za zainteresirane posameznike z Martinom Kolarjem na SZS, ki strokovno pokriva to 
področje. Organizirali smo tudi delavnico z najboljšo slovensko strelko Živo Dvoršak. 

Zračna puška: Vodena vadba je bila organizirana dvakrat tedensko (ponedeljek, sreda) ostale 
dneve so vadili bodisi po mojih napotkih, bodisi po lastnih željah. 

S takšno obliko dela je večina dosegla velik rezultatski napredek. Od večjih uspehov navajam: 

1. mesto kadetinje ekipno na državnem prvenstvu  

1. mesto posamezno na državnem prvenstvu s samostrelom Rebeka Slak  

3. mesto mladinke ekipno na državnem prvenstvu  

2.mesto kadetinje posamezno na državnem prvenstvu Sara Slak  

1. mesto kadetinje ekipno v kadetski državni ligi (enotna konkurenca kadeti in kadetinje)  

1. mesto ekipno na turnirju Mladi upi in 1.mesto posamezno Olja Kolenc  
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Ekipa kadetinj je postavila nove državne rekorde tako z zračno puško kot tudi z mk puško 60 leže. 

Velika večina je dosegla ali presegla zastavljene konkretne cilje v načrtu dela za leto 2018 in sicer: 

a) Rebeka Slak - mladinka 1999 -zp- cilj:stabilizirati rezultat na zp med 608 in 612, vsaj enkrat 
preseči 615, na mk v obeh disciplinah izpolniti kriterij za državno reprezentanco- ni dosegla , s 

samostrelom osvojila naslov državne prvakinje  

b) Amadej Slak- mladinec 2000 - zp -cilj:stabilizirati rezultat na zp med 595-600, vsaj enkrat 

preseči 604 kroge, na mk 60 stabilizirati okoli 600, vsaj enkrat preseči 608- ni dosegel - opustil 
puško in prešel na zračno pištolo in postal državni reprezentant in udeleženec EP  

c) Najla Durdžić -kadetinja 2001 - prenehala z vadbo d) Zala Katarinčič-kadetinja 2002 - 

cilj:stabilizirati rezultat na zp med 602 in 610, vsaj enkrat preseči 613, na mk 60 stabilizirati 
rezultat med 600 in 608, 3x 20 približati se 550-dosegla, razen preseči 613 - 3x20 ni 

trenirala  

e) Olja Kolenc-kadetinja 2002- cilj:stabilizirati rezultat na zp med 602 in 610, vsaj enkrat preseči 
613, na mk 60 stabilizirati rezultat med 600 in 608, 3x 20 približati se 550-dosegla - 3x20 ni 

trenirala  

f) Hana Predalič Pulko -kadetinja 2002- cilj:stabilizirati rezultat na zp med 600 in 608, vsaj enkrat 

preseči 610 - dosegla 

g) Sara Slak - kadetinja 2003 - cilj:stabilizirati rezultat na zp med 602 in 610, vsaj enkrat preseči 

613, na mk 60 stabilizirati rezultat okoli 600, trostav trenirati s serijsko - dosegla  

h) Matej Urbas-kadet 2002- cilj:stabilizirati rezultat na zp med 570 in 580, vsaj enkrat preseči 585, 
na mk preizkusiti 60 in se približati 570- dosegel  

i) Anja Trontelj - kadetinja 2002- cilj: stabilizirati rezultat na zp med 565 in 575, vsaj enkrat 
preseči 580- dosegla  

j) Laura Erjavec - kadetinja 2002- cilj: stabilizirati rezultat na zp med 588 in 594, vsaj enkrat 
preseči 598, mk poizkusiti 60 in se približati 585-590- dosegla 

Nastopali so v ligaških tekmovanjih (1.,2. in 3.državna liga, državna liga za mlade, regijska liga za 
mladince in kadete), regijskem in državnem prvenstvu, izbirnih tekmovanjih za državno 
reprezentanco, na turnirjih v Sloveniji ter na mednarodnih turnirjih v Sloveniji in tujini. Skladno z 

izpolnjevanjem kriterijev za nastope na teh tekmovanjih, ki ste jih sprejeli za leto 2018 so nekateri 
posamezniki na tekmovanjih nastopili na podlagi samofinanciranja, kar bo razvidno iz poročila 

blagajnika. 

Sara Slak in Amadej Slak sta se uvrstila v državno mladinsko reprezentanco, štiri kadetinje (Hana 
Predalič Pulko, Olja Kolenc, Zala Katarinčič ter Sara Slak) pa so sodelovale na pripravah najbolj 

perspektivnih kadetov v organizaciji Strelske zveze Slovenije, kar potrjuje visoko kvaliteto mladih 
strelk in strelcev. 
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Malokalibrska puška: Vadba je v prvi fazi potekala na strelišču v Grosupljem predvsem na 
sistemu Scatt, potem pa na strelišču v Ljubljani, kjer smo opravili 24 treningov. Podrobnejši 

podatki o udeležencih in porabljenem strelivu so razvidni iz poročila, ki sem vam ga dostavil v 

septembru 2018. Tudi z malokalibrsko puško smo bili uspešni, saj je ekipa kadetinj postavila nov 

državni rekord v disciplini 60 strelov leže, Sara Slak in Zala Katarinčič pa sta osvojili 1. oz 3.mesto, 
Rebeka Slak pa je v isti disciplini med mladinkami posamezno osvojila 3.mesto. 

V preteklem letu sem organiziral tudi dva sestanka s starši in strelci. O obeh so podrobnejši 
podatki razvidni v zapisnikih v arhivu društva. 

Na vseh tekmovanjih (razen ob nastopih v okviru reprezentance ) so imeli vsi kadeti in mladinci 

zagotovljeno moje spremstvo in vodenje, na tekmovanjih 1.,2.in 3.lige pa spremstvo in 
vodenje vodij ekip (trenerka Renata Oražem, vaditelja Andraž Poje in Alain Vidmar) 

Poleg navedenega sem kot trener upravnemu odboru za boljšo organizacijo in vodenje društva dal 
naslednje pisne predloge: 

PREGLED TEKMOVANJ ZA KADETE IN MLADINCE za leto 2018  

PREDLOG ORGANIZACIJE DELA Z MLADIMI  

PREDLOG PROGRAMA DELA ZA KADETE IN MLADINCE V LETU 2018  

PORABA MK STRELIVA ZA KADETE IN MLADINCE v sezoni 2018  

PREDLOG KRITERIJEV ZA NASTOPE NA TEKMOVANJIH ZA ČLANE SD GROSUPLJE 

Za pripravljalno obdobje julij-september sem tekmovalcem s puško izdelal pisni program 

individualne vadbe, prav tako pa sem izdelal za to obdobje tudi pisni program individualne vadbe s 
pištolo za Amadeja Slaka. Poleg tega sem izdelal tudi dva pisna programa vadbe s pištolo za 

Primoža, ki ju je izvajal do svoje poškodbe, potem je prekinil vadbo. 

Ob tem sem na prošnjo staršev občasno nudil strokovno pomoč tudi nekaterim mlajšim 

strelcem in strelkam, ki nastopajo s serijskimi puškami in ne sodijo v kategoriji kadetov in 
mladincev. 

Od načrtovanih nalog je ostala nerealizirana nabava scatt sistema za 50m. 

Zaradi vedno slabše udeležbe na skupnih treningih (še posebej od začetka sezone 2018/19) bo 
potreben razmislek o morebitni spremembi dela s kadeti in mladinci. 

 

Grosuplje, 14.2.2019            Jože Kolenc 
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Poročilo o vodenih treningih za mlajše kategorije – Renata Oražem 
 

Treningi za mlajše kategorije so potekali po vnaprej določenem urniku. Moja prisotnost je bila 

zagotovljena ob ponedeljkih od 16.30 do 18.00 in torkih od 16.00 do 19.00 na zračnem strelišču v 

Grosupljem. Ob torkih prisoten še Andrej Culjkar, Alain Vidmar in občasno nadomešča Klavdija 

Jerovšek. Skoraj vsi tekmovalci so se redno udeleževali tekmovanj. Na državnem prvenstvu z 

zračnim orožjem v Kidričevem, ki  je bil glavni cilj sezone, je nastopilo kar 18 tekmovalcev starostne 

kategorije cicibani/ke, mlajši pionirji/ke in pionirji/ke. Od tega so nastopili v treh ekipah (ekipa 

cicibank, ml. pionirk in ml. pionirjev). Osvojili so tri posamične medalje (1x srebrna, 2x bronasta) in 

ena ekipna (1x zlata). Na državnem prvenstvu za mlajše kategorije z MK orožjem v Pragerskem je 

nastopilo pet tekmovalcev v disciplini 30 leže. Ekipa pionirk je zasedla 2. mesto. Malokalibrski 

treningi so potekali na začetku MK sezone na strelišču v Grosupljem, kjer se je vadilo na suho. 

Poudarek je bil na zadolžitvi prave opreme (jermen, rokavica, strelski jopič z zanko za jermen) in 

osvojitvi položaja. V juniju in juliju so MK treningi potekali v Ljubljani pod vodstvom Andraža Pojeta. 

Zračno strelišče v Grosupljem je bilo med poletnimi počitnicami zaprto za tri tedne (23. 7 .- 10. 8. 

2018). Večina tekmovalcev je nato pričela z rednimi treningi ob vstopu v šolsko leto (septembra). 

Največ prestopov v starejšo kategorijo (v vodeni skupini tekmovalcev) je bilo med pionirji, kar štirje. 

Uspeli smo pridobiti le enega tekmovalca pri mlajših pionirjih. Med sezono se je v vodeno skupino 

na podlagi dobrih rezultatov pridružilo nekaj novih tekmovalcev. Iz tabele razvid vodenih 

tekmovalcev po kategorijah.  

 

cicibanke: cicibani: ml. 
pionirke: 

ml. pionirji: pionirke: pionirji: 

Katja Krejan 
Cingerle  

Urban 
Meglen 

Inja Urbas  Žan Krejan 
Cingerle 

Ema 
Lampič  

Aleš 
Katarinčič 

Lana Kužnik  Timotej Slak  Tinkara 
Andročec 

Anej Ivanc  Neja Vidov  Jure 
Merčnik  

Mayu 
Suhadolc 

Jan Lampič  Tjaša 
Kužnik  

 Maruša 
Vidic  

Gal  Bukšek  

Zala 
Novakovič 

 Neja Ribič   Natalija 
Breskvar 
Potecin  

Mark 
Rombo  

     Marcel 
Marinčič  

     Aljaž Kosi  

 
Poudarek treningov je bil na elementih streljanja: - položaj, - dihanje, merjenje, - proženje. Dnevno 

so navadno imeli nalogo koncentracija na dveh strelskih elementih. Element proženje jim je bil 

večkrat nazorno prikazan. Prav tako zadrževanje orožja po oddanem strelu in dihanje. Do konca 

januarja je bil poudarek predvsem na merjenju, od februarja dalje do vrhunca sezone (državno 

prvenstvo) je bil večji poudarek na dihanju in proženju. Po državnem prvenstvu z zračnim orožjem 

se je pet tekmovalcev preusmerilo na MK treninge, ostali so povečini trenirali kombinacijo serijska 

puška (kot njihova osnovna disciplina) in s standard puško sede. Standard puška sede je zelo veliko 

pripomogla pri natančnosti in pri nabiranju kondicije pri elementu merjenja. V jesenskem delu so se 

pionirji, ki so po strukturi telesno dovolj močni, preusmerili tudi na trening s standard puško stoje 
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(brez naslona). Mlajše pionirke (ki so najbolj resno pristopile k treningom in bile prisotne v večini na 

vseh treningih) so proti koncu leta občasno pričele treninge stoje brez naslona in se tako pričele 

navajati na stoječi položaj.  

Med letom smo po potrebi otrok (zaradi rasti, potreba po strelskih čevljih, hlačah, rokavici) in kar je 

bilo v klubu na razpolago, zamenjali strelsko opremo. Le nekaj tekmovalcev nima še strelskih hlač 

in čevljev. V prihodnje razmišljam, da bi bilo smiselno nabaviti vsaj nekaj novih kosov strelske 

opreme, izhajajoč iz tega, da gre za rast otrok in, da se oprema iz leta v leto menjava med tekmovalci 

kar pa je že privedlo do iztrošenosti opreme (strelski jopiči in stojala).  

Tekmovalci so se udeleževali pionirske regijske lige, Kekčevega pokala in Pokal prijateljstva, 

katerega se udeležijo le pionirske kategorije in nekaj pokalnih tekmovanj. Rezultati so razvidni v 

biltenih.  

Temeljni cilji iz predloga programa za mlajše kategorije v letu 2018 so bili naslednji: 

• Čim bolje se seznaniti in piliti elemente streljanja  

• Seznanitev z različnimi dejavniki na strelišču (svetloba, ogrevanje..) 

• Navajanje na formiranje tekmovalca (priprava strelca na tekmovanje) 

• Splošna razgledanost v strelstvu (obnašanje strelca, vodenje dnevnika, strelska oprema, 

strelska pravila, prehrana..) 

• Poleg naštetih tekmovalcev snovati nove strelce (rezultatsko primerni strelci). 

 

Vsi temeljni cilji so bili realizirani oziroma so jih vodeni tekmovalci osvojili.  

 

V prihodnji sezoni, ko se povabi k sodelovanju šole, predlagam večji poudarek na iskanju 

tekmovalcev v kategoriji ml. pionirji/ke. V letu 2018 je bil največji izpad ravno pri mlajših pionirjih, saj 

praktično je bil na novo vpisan le en tekmovalec in prehod lanskih mlajših pionirjev v višjo kategorijo.  

 
 

 

Grosuplje, 22. 2. 20189        Renata Oražem 

 
               

 

Poročilo o treningih – Žiga Habjan 
 

- redno dežurstvo na strelišču ob sredah,  

- pomoč mlajšim selekcijam na tekmovanjih, v kolikor je to čas dopuščal, 

- nudenje pomoči mlajšim selekcijam v času dežurstva. 

 
Grosuplje, 27.2.2019        Žiga Habjan 

               

 
Poročilo o vodenih treningih – Rok Ivanc in Franci Ivanc 
 

- ČLANI: IVANC FRANCI, IVANC ROK, HABJAN ŽIGA, LESAR ANTON, SKUŠEK MARKO, ŽIGA MIKLIČ, 
ROBERT IN SIMONA MEGLEN 
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Treningi so potekali 4x tedensko v večernih urah z zračnim orožjem. Z MK orožjem pa v popoldanskih urah 

in občasno nekateri člani tudi v dopoldanskem času na strelišču v Ljubljani. 

Delo z strelci je potekalo po načrtu z njihovimi individualnimi treningi za vsakega posameznika. Treningi so 

se prilagajali glede na strelsko zmožnost posameznika. Povdarek je bil na psihološki pripravi in pravilni tehniki 

oddaje strela. Občasno smo izvedli treninge finala in streljanja pod obremenitvijo v smislu fizičnega napora. 

Kondicijski trening je potekal po zmožnostih vakega posameznika. 

V pretekli sezoni je bilo doseženih nekaj solidnih rezultatov na mednarodnih in domačih tekmovanjih na 

katerih so zastopali domače barve in barve Slovenije. 

Pohvaliti je potrebno vse člane s pištolo saj so zelo predani strelskemu športu.  

 

V Grosuplju, 27.2.2019      Rok in Franci Ivanc 

               

 

Poročilo o vodenih treningih – Andraž Poje 

Malokalibrska puška:  
V letu 2018 sem v društvu delal s pionirji v malokalibrskih disciplinah. Trenirali smo leže in trojni 
položaj. Treningi so potekali dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih.  
Treningov so se udeleževali sledeči strelci / pionirji:  Inja Urbas, Neja Ribič, Maruša Vidic in Sara 
Slak.  
Ker smo pri serijskih malokalibrskih puškah omejeni glede nastavitev so nekaterim strelcem zaradi 
njihove konstitucije puške bolj ali manj pisane na kožo.   
Pri tekmovalcih je bila prisotna zavzetost in pripravljenost za delo. Kljub temu, da je bilo manj 
treningov kot leto poprej, so pionirke dosegle dobre uvrstitve. 
Sodeloval pa sem tudi v uvajalnem obdobju kadetinje Sare Slak pri nastavitvi MK puške za ležeč 
položaj. 
 
Zračna puška: 
Po malokalibrski sezoni sem se priključil Jožetu Kolencu kot pomočnik pri izvedbi treningov za 
mešane pare za mladince in kadete. Treningi so potekali v drugem delu sezone 2017/2018 ob 
petkih. Več treningov sem izvedel v septembru s kadetinjo Saro Slak in mladincem Amadejem Slak, 
ki sta se odločila nastopiti na Državnem prvenstvu mešanih parov. Tekmovanje sta odlično 
zaključila, saj sta osvojila 3. mesto v mladinski konkurenci. 
Izvedba treningov ob petkih je bila omejena tudi zaradi termina. Udeležba je bila zelo nizka. Zelo 
težko je izvajati psihološko naporne in rezultatsko naravnane treninge, saj so otroci preobremenjeni 
s tekmami, ki jih imajo čez vikend. Večina tekmuje na ligah ob sobotah in nedeljah, tako da je treba 
biti pazljiv, da se jih preveč ne obremenjuje v petek.  
Moj cilj teh treningov je predvsem sprostiti tekmovalce in jim ob enem skušati vcepiti pomembnost 
osnov in tehnike. 
Petkove treninge ne ocenjujem kot uspešne, saj se zaradi termina in neudeležb tekmovalcev 
treningi ne izvajajo po željenem standardu. Pod neudeležbo tu štejem tudi sebe, saj sem bil dvakrat 
tudi sam nekajkrat odsoten.  
 

V Grosuplju, 28.2.2019        Andraž Poje 
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E. Delo UO in realizacija zastavljenih ciljev 

 

Člani Upravnega odbora (UO) smo se v času od zadnje redne letne skupščine v letu 2018 sestali 

3-krat. Preostali dogovori so bili opravljeni po e-pošti. 

Glede na letni program dela društva 2018 je bilo izvedeno naslednje: 

• popravilo stojal za odlaganje pušk (poročilo gospodarja v prilogi 2), 

• izveden je bil inventurni popis osnovnih sredstev – komisijo so sestavljali Klemen Bučar, Aleš 

Urbas in Žiga Habjan. Usklajevanje je izvedel Alain Vidmar. 

• Anton Lesar je oštevilčil zračne puške ter naredil seznam po uporabnikih 

• zamenjava sijalk na strelski liniji,  

• izolacija zunanje stene skladiščnega prostora 

• vgraditev serijskih kartic za 6 računalnikov (Sius tarče) 

• Nakup tlačilke za polnjenje bombic z zrakom 

• Zamenjava vzmeti na serijskih zračnih puškah 

• Izdelava stojal z naslonom za zračno orožje namenjene treningom (sede) mlajših kategorij 

• Testiranje jeklenke za zrak in nakup plinske jeklenke za ogrevanje 

• Preselitev delavnice, namenjene delu pomočnika tehničnega vodja, iz pisarne v skladiščni 

prostor 

• v omari vgraditev varnostnih zapiral za puške 

• Za treninge z MK orožjem je bila priskrbljena potrebna municija, prav tako se je nabavila 

testna municija (po potrebah) za zračne puške 

• Na podlagi finančnega poročila v decembru, je bil sprejet sklep o nabavi strelske opreme za 

kadetinji Oljo Kolenc in Saro Slak. Oprema bo delno financirana tudi s strani pridobljenih 

donatorskih in sponzorskih sredstev (glej finančno poročilo) 

• Pridobili smo informacije o razpisih, ki jih objavlja fundacija za šport, s pomočjo katerih se 

lahko financirajo projekti za nakup športne opreme. Brez projektne dokumentacije za 

izgradnjo novega strelišča in s tem opremljanje športnega objekta ne moremo na razpisih 

kandidirati. Možnosti za nabavo športne opreme preko navedenih razpisov pa so ničelne, saj 

imajo prednost predvsem šolski in javni rekreacijski objekti. Naša prizadevanja bo SZS 

vsekakor podprla s potrebnimi argumenti, da je izgradnja strelišča v Grosupljem nujno 

potrebna. Glede opreme, pa je v čakalni vrsti več strelskih društev iz Slovenije, zato Zveza 

podpre najdlje čakajoče (prijavljenih 10 društev). 
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• Anton Lesar se je udeležil seminarja za podaljšanje sodniške licence 

• Rok Ivanc je sodeloval kot član Komisije za puško, pištolo in samostrel pri SZS 

• Jože Kolenc je sodeloval v Trenerski komisiji za puško, pištolo in samostrel pri SZS 

• Jože Kolenc, Franci Ivanc in Rok Ivanc so se udeležili in sodelovali na delavnicah in 

pripravah, ki jih je organizirala SZS za mlade perspektivne strelce 

• Uskladila so se dežurstva na strelišču in urnik treningov 

• Uskladil se je seznam tekmovalcev za ligaška tekmovanja v strelski sezoni 2018/2019 

• Določile so se zadolžitve za sodelovanje na prireditvi Grosuplje v jeseni in za izvedbo šole 

streljanja za učence OŠ Brinje.  

• pripravili smo vabila za vpis novih članov 

• člani so sodelovali tudi na Olimpijskem festivalu v Ljubljani pri promociji strelskega športa 

• Sodelovali smo pri pripravi športnih rezultatov, ki jih je bilo potrebno s strani SZS posredovati 

na OKS. 

• g. Aleš Urbas pripravlja in objavlja prispevke o Kekčevem pokalu za objavo na spletnih 

straneh društva 

• na spletnih straneh društva in v zaprti skupini društva na facebook strani se ažurno objavljajo 

rezultati tekmovanj in prispevki s tekmovanj ter vsa ostala obvestila o tekmovanjih 

• prispevke pošiljamo v objavo v Grosupeljske odmeve 

• izpeljana so bila vsa tekmovanja po začrtanem planu (92 tekmovanj) 

• novoletna zabava je bila organizirana s pomočjo družine Ivanc 

• pripravila in odposlala se je vloga s soglasjem k kandidaturi novih članov v organe SD 

Grosuplje 

• Uskladitev in potrditev kriterijev za nastop na tekmovanjih z zračnim orožjem 

• V pripravi je osnutek Pravilnika o varovanju podatkov, ki ga je pripravila ga. Klavdija Vidov  

• Priprava novega Statuta SD Grosuplje je še v usklajevanju upravnega odbora 

• Izbrana je bila najugodnejša ponudba za nove društvene trenirke (zgornji deli). Po prejemu 

vzorcev različnih velikosti, se bo pričelo zbirati naročila 

• Pripravila se je nova vloga za pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev in sicer za 

delovanje društva ter specifično za zbiranje sredstev za novo opremo kadetinj 

• Izpeljano je bilo tekmovanje za strelce Telekoma 

• Sodelovali smo pri izvedbi šolskih tekmovanj 

• Organiziran je bil sestanek s starši in tekmovalci 
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Glede na letni program dela društva 2018 pa ni bilo realizirano: 

• Pripravljalne aktivnosti za izvedbo načrta pri morebitni izgradnji novega strelišča 

• Nabava elektronskega sistema Scatt za treninge z MK na 50 m 

• Prijateljski društveni tekmi (med upokojenci in pionirji ter med člani s pištolo in mladinci s 

puško) 

• Interna izobraževanja 

• Priprava meril za pokrivanje stroškov pri nakupu streliva tako za treninge kot tekmovanja z 

orožjem na 25 in 50 m 

• Priprava finančnega poročila v maju in septembru 

• Uskladitev in priprava novega Statuta društva za izredno skupščino 

• Disciplinski pravilnik se ni usklajeval s statutom društva, ker le ta ni bil obravnavan in sprejet 

na izredni skupščini 

• Nabava elektronske tarče 

• Nabava treh serijskih zračnih pušk 

• Nov obrazec za soglasje o uporabi osebnih podatkov (ni bil še sprejet nov pravilnik) 

• Vloga za prijavo na izobraževanje za trenerja športnega strelstva – program ni bil razpisan 

• Izvedba začetne šole streljanja za učence OŠ Louisa Adamiča in OŠ Šmarje - Sap 

 

Dovolite, da se na koncu poročila zahvalimo vsem, ki dajete svoj pečat pri oblikovanju društva. 

Zavedati pa se morate, da vsi, ki delamo v društvu, svoje delo opravljamo prostovoljno in 

brezplačno. 

 

 

 

 

Pripravila sekretarka      Predsednik društva 

Mateja Kernjak Slak       Dejan Stančević 
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Seznam članov SD Grosuplje v letu 2018: 
 

  PRIIMEK in IME Leto rojstva    PRIIMEK in IME Leto rojstva 

1 Katarinčič Marko 2011  49 Slak Sara 2003 

2 Mihalič Oskar 2009  50 Erjavec Laura 2002 

3 Verhovšek Svit 2009  51 Katarinčič Zala 2002 

4 Zorc Zoja 2009  52 Kolenc Olja 2002 

5 Celar Oskar 2008  53 Predalič Pulko Hana 2002 

6 Gačnik Maks 2008  54 Trontelj Anja 2002 

7 Hunić Ajdin 2008  55 Urbas Matej 2002 

8 Kosi Matic 2008  56 Slak Amadej 2000 

9 Koželj Nejc 2008  57 Gašperič David 1999 

10 Krejan Cingerle Katja 2008  58 Slak Rebeka 1999 

11 Kužnik Lana 2008  59 Miklič Žiga 1998 

12 Lampič Jan 2008  60 Kolenc Jan 1997 

13 Meglen Urban 2008  61 Jerovšek Klavdija 1996 

14 Mehle Mdeja 2008  62 Ivanc Rok 1987 

15 Novaković Zala 2008  63 Poje Andraž 1987 

16 Slak Timotej 2008  64 Habjan Žiga 1986 

17 Suhadolc Mayu 2008  65 Moičević Željko 1984 

18 Tomažin Levin 2008  66 Jeralič Primož 1983 

19 Babič Teo 2007  67 Meglen Robert 1977 

20 Plemeniti Luka 2007  68 Meglen Simona 1977 

21 Pleterski Taj 2007  69 Bučar Klemen 1975 

22 Zorc Maša 2007  70 Kernjak Slak Mateja 1974 

23 Andročec Tinkara 2006  71 Lakner Matjaž 1973 

24 Hren Luka 2006  72 Vidmar Alain 1973 

25 Ivanc Anej 2006  73 Oražem Renata 1972 

26 Komadina Vid 2006  74 Stančevič Dejan 1972 

27 Krejan Cingerle Žan  2006  75 Zupančič Janja 1971 

28 Kužnik Tjaša 2006  76 Urbas Aleš 1969 

29 Perovšek Gal 2006  77 Jerovšek Ignac 1963 

30 Petrič Jurij 2006  78 Ivanc Franci 1962 

31 Ribič Neja 2006  79 Lobe Rajko 1961 

32 Urbas Inja 2006  80 Lesar Anton 1960 

33 Gamil Nilay 2005  81 Kozlevčar Marjana 1959 

34 Jurglič Žan 2005  82 Kozlevčar Jože 1957 

35 Katarinčič Aleš 2005  83 Predalič Božo 1957 

36 Kosi Aljaž 2005  84 Skušek Marko 1957 

37 Lampič Ema 2005  85 Barič Dušan 1956 

38 Marinčič Marcel 2005  86 Kolenc Jože 1956 

39 Merčnik Jure 2005  87 Culjkar Andrej 1950 

40 Rombo Mark 2005  88 Andročec Drago 1949 

41 Vidov Neja 2005  89 Jeršin Slavko 1944 

42 Breskvar Potecin Natalija 2004  90 Koletnik Marija 1942 

Priloga 1 
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  PRIIMEK in IME Leto rojstva    PRIIMEK in IME Leto rojstva 

43 Bukšek Gal 2004  91 Gabršček Danica 1941 

44 Grofelnik Nika 2004  92 Viršek Janez Ivan 1941 

45 Perovšek Pia 2004  93 Cimperman Marija 1939 

46 Tomažin Uroš 2004  94 Jesih Marija 1938 

47 Vidic Maruša 2004  95 Gabršček Alojz 1936 

48 Andročec Vid 2003  96 Jesih Martin 1935 

    97 Rus Anton 1929 

 
 
 
 

                                                   Poročilo  gospodarja strelišča za leto 2018 
  
Organiziral sem 3 čistilne akcije :  27. 03.;  17.5. ;   29.11.;  vsaj  4-krat  sem počistil sam, ker zaradi  drugih 
obveznosti  nisem mogel organizirati akcije. Spisek udeležencev na čistilni akciji je priložen. 
V eni  omari sem vgradil  varnostna zapirala za puške iz kotnega aluminija  in popravil  več  stojal za 
odlaganje pušk,  ki so v zelo slabem stanju. Na eni od čistilnih akcij  smo  očistili in namazali puške.  
Upam da  ob spoznanju dela  na strelišču, se bom  potrudil da bom  v letu 2019  delal  še boljše.  
Hvala za vašo pomoč pri mojem delu. 
Seznam članov na čistilni akciji. 

Čistilna akcija 27.03.2018     
1. Aleš  Katarinčič 
2. Inja  Urbas 
3. Zala  Katarinčič 
4. Aleš  Urbas 
5. Matic  Kosi 
6. Ema Lampič 
7. Jan  Lampič 
8. Marcel  Marč  Marinčič 
9. Mark  Rombo 
10. Renata  Oražem 
11. Andrej  Culjkar 
12. Tinkara  Andročec 
13. Drago  Andročec 

 

Čistilna akcija 17.05.2018 
1. Neja  Ribič 
2. Katja Krejan  Cingerle 
3. Žan  Krejan  Cingerle 
4. Aljaž  Kosi 
5. Lana  Kužnik 
6. Gal  Bukšek 
7. Vid  Andročec 
8. Tinkara  Andročec 
9. Drago  Andročec 

Čistilna akcija 29.11.2018 
1. Meglen  Urban 
2. Inja  Urbas 
3. Suhadolc  Mayu 
4. Tinkara  Andročec 
5. Marko  Katarinčič 
6. Zala  Novakovič 
7. Lana  Kužnik 
8. Zala  Katarinčič 
9. Tjaša  Kužnik 
10. Maks  Gačnik 
11. Aleš  Katarinčič 
12. Jan  Lampič 
13. Anej  Ivanc 
14. Rok  Ivanc 
15. Olja  Kolenc 
16. Jan  Kolenc 
17. Ema  Lampič 
18. Marcel  Marinčič 

Štirikrat  sem čistil sam s pomočjo Vida in Tinkare ali sam ker nisem  zaradi objektivnih razlogov  
organiziral čistilno akcijo. 

 
 
Grosuplje  24.2.2019                                                                                            Gospodar 
                                                                                                                             Andročec Drago 
 

1 

Priloga 2 


