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Uvod 

Program delovanja društva je dokument s katerim se določijo vsebina, obseg in razporeditev dela, 

ki jih izvaja društvo v skladu s statutom SD Grosuplje, smernicami Strelske zveze Slovenije (SZS), 

Zveze športnih organizacij Grosuplje (ZŠOG), Občine Grosuplje ter finančnih, materialnih, 

prostorskih in kadrovskih zmožnosti s katerimi društvo razpolaga. Določi se aktivnosti s katerimi se 

društvo vključuje v okolje, obseg treningov in tekmovanj, strokovno izobraževanje članov, 

sodelovanje s strokovnim osebjem in člani, s starši mladoletnih članov ter z zunanjimi inštitucijami.  

 

Letni program dela društva potrdi in sprejme skupščina društva v skladu s statutom SD Grosuplje 

na 1. redni letni skupščini. Program delovanja društva pripravi predsednik društva v sodelovanju s 

člani UO in v skladu s podanimi predlogi s strani članov društva. 

 

Organizacijska struktura društva 

Strelsko društvo Grosuplje sestavljajo člani društva, upravni in nadzorni odbor, disciplinsko 

razsodišče in strokovno osebje. 

 

Člani društva 
 

V društvu je trenutno aktivno vključenih 75 članov, od tega 45 članov letnik 2003 in starejši ter 30 

mlajših od 15 let (letnik 2004 in mlajši). Glede na december 2018 se je število članov zmanjšalo, 

vendar pričakujemo v začetku strelske sezone 2019/2020 ponoven porast, predvsem otrok, ki se s 

strelskim športom srečujejo prvič. 

 

Za vstop v slovensko reprezentanco SZS se bo predvidoma potegovalo 6 članov, pričakovano 

število članov s kategorizacijo pa težko predvidimo, ker so pred nami še vsa Državna prvenstva. 

V slovenski reprezentanci sta trenutno v kategoriji mladincev Sara Slak z zračno puško na 10 m in 

Amadej Slak z zračno pištolo na 10 m. Klavdija Jerovšek je v članski reprezentanci (kategorija 

članic) z zračno puško na 10 m.    

Amadej Slak in Klavdija Jerovšek se bosta udeležila tudi Evropskega prvenstva z zračnim orožjem 

na 10 m, ki bo potekalo v Osjeku sredi marca. 
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Glede na obstoječe rezultate, pričakujemo na Državnem prvenstvu Slovenije z zračnim orožjem na 

10 m približno 43 posamičnih nastopov. Državnega prvenstva s pištolo in puško na 25 in 50 m se 

bo udeležilo predvidoma 18 članov.  

Upravni odbor 
 

Upravni odbor se bo na novo oblikoval na volilni skupščini. Program dela UO društva se bo 

podrobneje razdelal na 1. seji UO po 30 dnevnem roku po objavi zapisnika volilne skupščine, ko 

stopi v veljavo nova zasedba članov UO društva ter po prevzemu dokumentacije  in dela razrešenih 

članov UO društva.  

V vmesnem obdobju si bomo tako razrešeni kot tudi izvoljeni člani UO društva prizadevali, da bo 

delo v društvu potekalo nemoteno in v dobrobit vsem članom društva. Vsa vprašanja lahko naslovite 

na e-naslov društva (sd.grosuplje@gmail.com). 

 

Ne glede na zgornji odstavek bomo člani UO SD Grosuplje v letu 2019 obravnavali in sprejemali 

sklepe glede podanih predlogov na skupščini ter predlogov posredovanih pisno na naslov društva 

(SD Grosuplje, Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje) ali na e-naslov društva 

(sd.grosuplje@gmail.com). Zapisniki sej bodo dostopni za vpogled 30 dni v prostorih strelišča. Po 

tem roku je možnost vpogleda zapisnikov v arhivu SD Grosuplje po dogovoru s članom UO društva. 

Ugovor na zapisnik in sklepe UO, podan pisno v 30 dneh od objave bo UO obravnaval na naslednji 

predvideni seji in podal poročilo oziroma zavedel v zapisnik. 

Člani UO bomo redno spremljali finančno materialno poslovanje in sredstva društva ter članom 

društva podali finančno poročilo vsak tretji mesec v letu. Na podlagi finančnih poročil bomo 

sprejemali tudi odločitve glede večjih investicij in nakupa materialnih sredstev glede podanih pisnih 

potreb s strani članov in strokovnega osebja. 

Pri odločanju in sprejemanju sklepov bomo ravnali v skladu s statutom in pravilniki društva v dobrobit 

društva in članov pri uveljavljanju in razvijanju strelskega športa. 

Ker smo po zakonu dolžni vpeljati in sprejeti Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, je to v 

začetnem mandatu novo izvoljenih članov UO prioritetna naloga. Osnutek pravilnika je pripravljen, 

določiti in ustrezno dopolniti pa je potrebno predpisane obrazce v katerih so zajete odgovorne osebe 

za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov. 

Planirano je tudi usklajevanje članarin, ovrednotenje dela trenerjev in inštruktorjev ter postavitev 

določil glede dnevnic in prevozov na tekmovanja.  

Poslovanje društva bo potrebno v čim večji meri prenesti na sedež društva in s tem zagotoviti večjo 

transparentnost poslovanja in varovanja osebnih podatkov. 

mailto:sd.grosuplje@gmail.com
mailto:sd.grosuplje@gmail.com
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Nadzorni odbor 
 

Na volilni skupščini se bo na novo oblikoval tudi nadzorni odbor, ki spremlja delo upravnega odbora 

in vrši nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem SD. Člani nadzornega odbora se smejo 

udeležiti sej UO, vendar brez pravice odločanja. Poročilo o svojem delu predstavijo na redni letni 

skupščini ter podajo UO predloge za izboljšavo dela in odpravo pomanjkljivosti. 

Disciplinsko razsodišče 
 

Člani disciplinskega razsodišča se bodo prav tako volili na skupščini. Komisija pa odloča o 

disciplinski odgovornosti članov na prvi stopnji, ki se izvaja po Disciplinskem pravilniku SD 

Grosuplje. Do konca leta 2019 bo potrebno spremeniti in dopolniti Disciplinski pravilnik ter ga 

uskladiti s statutom. 

Strokovno osebje 
 

Strokovno osebje društva so trenerji in inštruktorji, sodniki ter gospodar, ki s svojim delom in 

znanjem bistveno pripomorejo k uspešnemu delovanju društva. 

 

Trenerji in inštruktorji so vključeni v proces vadbe mlajših kategorij pri čemer stremijo k dvema 

ciljema: poučiti otroke o varnem rokovanju z orožjem ter njihovo znanje poglabljati in jih pripraviti na 

raven športnega tekmovalnega sistema. 

 

Skupino trenerjev in inštruktorjev sestavljajo: 

Renata Oražem, Andraž Poje, Jože Kolenc, Rok Ivanc, Franci Ivanc, Žiga Habjan 

 

Sodniško licenco imajo člani: 

Anton Lesar, Rok Ivanc, Alain Vidmar, Mateja Kernjak Slak 

Sodniki sodelujejo v tekmovalnih sistemih na regijski ravni in spremljajo spremembe pravilnikov, ki 

jih objavlja SZS ter o njih seznanjajo člane. 

 

Gospodar strelišča bo na novo izvoljen na skupščini, zadolžen pa je za izvajanje čistilnih akcij ter 

opravljanje manjših popravil. Člane UO pisno obvešča o potrebnih vzdrževalnih delih na strelišču 

ter izvaja naloge, ki mu jih člani UO odobrijo. Naloge gospodarja so navedene v zapisniku 2. 

Sestanka UO SD Grosuplje z dne 04.03.2016. 
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Pogoji za opravljanje programa športnega strelstva 

Prostorski pogoji 
 

Prostorske zmožnosti na strelišču so omejene na 10 strelskih mest za treninge z zračnim orožjem 

na 10 m oziroma 7 mest, ko se pričnejo izvajati še treningi z malokalibrskim orožjem. Trenutno je v 

okvari ena elektronska tarča. Če je ne bo mogoče popraviti, jo bomo morali nadomestiti z novo. 

Zaradi visokih stroškov najema strelišča v Ljubljani za treninge s puško in pištolo na 25 in 50 m se 

bodo treningi v začetni fazi odvijali na strelišču v Grosuplju v okviru danih možnosti (uporaba sistema 

Scatt ter prirejenih odrov). Glede uporabe Scatt sistema predlagamo članom in trenerjem, da se 

med seboj terminsko uskladijo. 

Prostori strelišča so dotrajani in svojemu namenu že odslužili. Rešitev nastalega problema, na 

katerega opozarjamo že več let je izgradnja novega strelišča, ki pa je v pristojnosti Občine 

Grosuplje. Predstavniki komisije za izgradnjo novega strelišča sodelujejo tako s predstavniki NK 

Brinje in občine ter se bodo v primeru danih možnosti aktivno vključili pri pripravi projekta za 

izgradnjo športnega objekta, ki bo vključeval tudi nove prostore strelišča.   

Ker se moramo tudi v letu 2019 sprijazniti z delom v obstoječem strelskem objektu, načrtujemo 

preureditev pisarne, ki bo služila svojemu namenu. Prav tako bo potrebno urediti še preostale 

prostore, predvsem z namenom povečati njihovo funkcionalnost. Pri tako veliki prostorski stiski je 

potrebno usmeriti pozornost tudi na urejenost in disciplino pri pospravljanju opreme na strelišču. 

Potrebna bo še dodatna večja omara za shranjevanje dokumentov, ki jo bo možno zakleniti. Za 

normalno poslovanje in delovanje društva je potrebna tudi multifunkcijska naprava na katero bo 

možno tiskati, kopirati in skenirati dokumente. Dostop do papirnate in računalniške dokumentacije, 

ki vsebujejo osebne podatke pa bo dovoljen samo pooblaščenim osebam. Za prejemanje pošte bo 

potrebno urediti poštni nabiralnik. 

 

Materialni pogoji 
 

Strelsko društvo bo tudi v tem letu omogočilo vsem članom brezplačno uporabo opreme, orožja in 

streliva (za discipline puška in pištola 10 m). Glede nakupa streliva za puško in pištolo v disciplinah 

na 25 in 50 m bo UO društva odločal, ko prejme poročilo tehničnega vodje (orožarja) glede 

razpoložljivosti (trenutnih zalog) streliva in potreb strelcev oz. trenerjev. Za kategorije pionirjev, 

kadetov in mladincev bo društvo zagotovilo municijo iz sredstev društva. Prav tako društvo nudi vso 

podporo kategoriziranim in perspektivnim članom, po presoji trenerja pa tudi potencialnim 
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kandidatom za reprezentanco. Za vse tekmovalce se stroški tekmovanj krijejo iz društvenih sredstev 

skladno s Kriteriji za nastope na tekmovanjih. Trenerji in inštruktorji podajo glede na načrt dela in 

udeležbo na tekmovanjih svojih varovancev, tudi potrebo za strelivo. Tehnični vodja vodi evidenco 

zaloge streliva in UO pravočasno pisno obvesti o količini streliva, ki jo je potrebno nabaviti. Naročilo 

streliva se izvede pri najugodnejšem ponudniku, ki zagotavlja ustrezno kakovost. 

 

Prednost pri nabavi strelske opreme bodo imele mlajše kategorije na podlagi pisnega predloga s 

strokovno obrazložitvijo, podanega s strani trenerjev in inštruktorjev. Posamezniki iz članskih 

kategorij potrebo po strelski opremi prav tako pisno z obrazložitvijo naslovijo na UO. UO društva se 

bo v obeh primerih na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in prioritet odločil, predlog odobriti ali 

zavrniti. Prosilcu bo podal pisni odgovor z obrazložitvijo. 

 

Tudi v prihodnji sezoni bomo primorani trenirati na že uporabljene tarče in po več strelov v tarčo. 

Med varčevalne ukrepe sodi tudi trening s puško in pištolo na 25 in 50 m s pomočjo sistema Scatt. 

 

Za izboljšanje materialnih pogojev predlagamo naslednje: 

➢ nakup vsaj enega sistema elektronske tarče 

➢ Nabava treh novih serijskih zračnih pušk – planirano že v letu 2018 

➢ Nabava dveh zračnih pištol 

➢ Nabava elektronskega sistema Scatt za treninge z MK na 50 m – planirano v letu 2018 

➢ Za potrebe perspektivnih mladih strelcev se bo UO društva na podlagi predlogov in prošenj 

posameznikov ter finančnega stanja društva sproti odločal za nakup nove opreme 

Ker bo realizacija za nakup zgoraj navedenega materiala s sredstvi, ki nam jih namenja občina za 

delovanje društva nemogoča, bo potrebno pridobiti donatorska in sponzorska sredstva.  

Kadrovski pogoji 
 

Za nemoteno delo v društvu se v proces dela poleg strokovnih sodelavcev in članov UO, aktivno 

vključujejo tudi starši in stari starši otrok. Naše delo vrednotijo srečni in zadovoljni otroški obrazi. 

Zaradi tega, se bomo še naprej vračali na strelišče kot prostovoljci. Nismo namreč samo trenerji, 

vaditelji in sodniki temveč marsikdaj tudi tolažniki. Starše naprošamo, da otroke spodbujajo in 

moralno podpirajo ter se o vseh težavah pogovorijo s trenerji, inštruktorji in vaditelji. 
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V društvu se zavedamo, da smo kadrovsko podhranjeni. Za vodene vadbe bi v društvu potrebovali 

še vsaj dva do štiri trenerje ali inštruktorje ter tako vsaj deloma razbremenili obstoječe aktivno 

strokovno osebje. UO društva išče sprejemljivo rešitev, trenutno znotraj razpoložljivega obstoječega 

kadra in mlajših članov.  

Trenersko licenco imata Jože Kolenc in  Renata Oražem, licenco inštruktorjev pa Rok in Franci 

Ivanc, Žiga Habjan ter Andraž Poje. Željko Moičević ima opravljeno diplomo za kondicijskega 

trenerja. Prav tako imata Rok Ivanc in Željko Moičević opravljen teoretični izpit za trenerja, praktični 

strokovni del pa SZS v letu 2017 in 2018 ni razpisala. Leta 2016 so seminar razveljavili zaradi 

premajhnega števila vpisanih kandidatov. Pri vadbi otrok sodelujejo tudi upokojena strelca Andrej 

Culjkar in Drago Andročec, sodnik Anton Lesar in člana Klavdija Jerovšek in Jan Kolenc. Za 

dežurstvo na strelišču in spremstvo na tekmovanja pa vskočijo tudi Alain Vidmar, Ignac Jerovšek, 

Mateja Kernjak Slak in Sara Slak. 

 

Trener Jože Kolenc se je skladno s svojo napovedjo na več sestankih razširjenega UO odločil, da 

trenerskega dela v klubu ne bo več opravljal in v elektronskem sporočilu za društvo navaja (Priloga 

2):  Skrajni čas je, da mlajši z modernejšimi pristopi in pogledi na trenersko delo prevzamejo moje 

delo. Na razpolago bom vsakomur (tako strelcem kot trenerjem) za strokovno pomoč po 

predhodnem dogovoru, prav tako bom kot starš po potrebi vozil na tekmovanja, ne bom pa več 

spremljal tekmovalcev na tekmovanjih in pripravah kot njihov trener, niti ne bom organiziral in vodil 

mk treningov. Občasno bom po potrebi lahko vskočil namesto manjkajočih trenerjev a resnično zgolj 

občasno. Prav tako bom še naprej po svojih najboljših močeh sodeloval pri zbiranju finančnih 

sredstev pri sponzorjih in donatorjih. 

V kolikor se bo pokazala potreba oz. le na izrecno Oljino željo bom načrtoval in vodil njene treninge, 

jo vodil in spremljal na tekmovanjih in pripravah, sicer jo bom “prepustil” klubskemu trenerju in se 

ne bom vmešaval v njegovo delo. V kolikor bom šel z Oljo na mk trening, bom o tem obvestil klub, 

lahko bom peljal tudi druge strelce oz.se nama bodo lahko pridružili - trenirali pa bodo po navodilih 

trenerja. O morebitni takšni Oljini odločitvi vas bom obvestil. 

 

Renata Oražem je aktivno vključena v proces vadbe mlajših kategorij. Kdo bo nadomestil delo 

trenerja Jožeta Kolenca še trenutno ni znano. Kandidata se bo iskalo znotraj članov društva. Če UO 

društva pri tem ne bo uspešen, bo iskal zunanjega trenerja oz. inštruktorja in skladno s tem uvedel 

nove ukrepe, ki bodo vplivali predvsem na članske kategorije. 
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V mlajših vrstah pričakujemo porast strelcev z zračno pištolo, zato računamo na Roka Ivanca in 

Antona Lesar, da poskrbita za vodene vadbe po programu, ki ga v naprej pripravita. Prav tako pa 

se bosta aktivno vključevala v treninge z orožjem na 25 in 50 m za zainteresirane kadete in 

mladince. 

 

Andraž Poje bo po državnem prvenstvu prevzel skupino zainteresiranih pionirjev, kadetov in 

mladincev ter jih pripravljal za nastop na Državno prvenstvo s puško na 50 m. Zaradi službenih 

obveznosti bo urnike vadbe na strelišču v Grosuplju in Ljubljani usklajeval sproti. Pri prevozih otrok 

na treninge v Ljubljano se bo za pomoč poprosilo starše. 

Andraž Poje je pripravljen nuditi pomoč tudi vsem, ki se individualno obrnejo nanj.  

 

Poudariti je potrebno tudi to, da je večina strokovnega osebja redno zaposleno, da aktivno trenirajo 

in se udeležujejo tekmovanj.  

 

Za finančno poslovanje skrbi blagajnik. Njegova naloga je tudi, da sledi smernicam zakonodaje na 

finančnem področju ter pripravlja finančna poročila. Vodi knjigovodstvo in ročno blagajno ter podaja 

poročila UO društva. Zadali smo si nalogo, da prenesemo celotno poslovanje na enoten programski 

sistem, ki bo sicer plačljiv, vendar bo olajšal delo blagajniku, finančno poslovanje pa bo bolj 

transparentno. Stroški se bodo delno krili s prenosom transakcijskega računa na banko z nižjimi 

stroški poslovanja.  Blagajniško delo se bo natančneje uskladilo z nastopom novo izvoljenega 

članstva UO društva in prevzemom dokumentacije. 

 

Administrativno in organizacijsko delo vodi sekretarka. Spremlja, obvešča, prijavlja in ureja prevoze 

na tekmovanja. Piše in objavlja prispevke ter posodablja spletno stran. Vključuje se v vse aktivnosti 

in zastavljene projekte. Tajniško delo se bo prerazporedilo na več delov. Ob začetku nove strelske 

sezone 2019/2020 boste člani društva preko zapisnikov sej obveščeni, kdo bo prevzel določen del 

dela. Na tekmovalce in strokovni kader prerazporeditev dela ne bo vplivala, ker bo komunikacija 

potekala še zmeraj preko e-pošte in obvestil na strelišču. 

Tehnični vodja je odgovoren za orožje in strelivo. Vodi evidenco in do konec junija 2019 uskladi in 

uredi inventurni list. Vse orožje mora biti pregledano in usposobljeno. V primeru okvar poskrbi za 

popravilo in nadomestne dele. Tekmovalci in trenerji so dolžni tehničnega vodjo obvestiti o 

morebitnih poškodbah oziroma okvarah orožja. 

Opraviti bo potrebno popis potrošnega materiala in tako kot vsako leto popis osnovnih sredstev in 

podati knjigovodsko stanje osnovnih sredstev do konec junija 2019. 
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Gospodar skrbi za urejenost strelišča in opravi manjša popravila. Za večja popravila poskrbi v 

dogovoru z UO društva, ki se uskladi z ostalimi člani, da mu pri tem pomagajo.  

 

Organizacija dela z mladimi 

Predlog programa dela za mlajše kategorije v letu 2019 podan s strani trenerke Renate Oražem 
 
Pogoji dela: 

• zagotovitev strelišča (ogrevanje v zimskem času, zračenje prostorov-klima) 

• zagotovitev strelske opreme, tarč, nabojev in brezhibnega orožja 

• v okviru finančnih zmogljivosti nabava junior standardnih pušk. 

 

Temeljni cilj: 

• Čim bolje seznaniti mlajše tekmovalce in njihove zastopnike 

• Osvajanje elementov streljanja  

• Seznanitev z različnimi dejavniki na strelišču (svetloba, temperatura-aklimatizacija,...) 

• Navajanje na formiranje tekmovalca (priprava strelca na tekmovanje) 

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

strelska pravila, prehrana..) 

• Iskanje novih strelcev. 

 

Konkretni cilj: 

• Trening zastavit na obdobja (zračno orožje: uvodni del - jesenski del in glavni del – zimsko-

spomladanski, MK orožje – poletni del) 

• V določenih obdobjih poudarek treninga na določenih elementih streljanja  

• Nadgraditev tehnik streljanja pri že formiranih tekmovalcih 

• Izboljšati rezultate v primerjavi s prejšnjo sezono, razen pri prehodu iz kategorije ml.pionirjev/k v 

pionirje/ke – zaradi prehoda iz naslona v stoječi položaj 

• Udeležba na tekmovanjih po koledarju SZS (Kekčev pokal, regijska liga, Pokal prijateljstva-

državna liga, pokalna tekmovanja). 

 

Oblike dela:  

• trening najmanj 2-3x tedensko pod vodstvom vaditelja, inštruktorja, trenerja 

• časovna opredelitev treninga: od 45 do 90 minut  

• treningi z naslonom za cicibane/ke, mlajše pionirje/ke 

• treningi brez naslona (serijska puška) za pionirje/ke  

• občasni treningi brez naslona za tekmovalce, ki v naslednji sezoni prehajajo v višjo kategorijo 

• občasni treningi s standardno zračno puško sede z naslonom za tekmovalce stare od 11 do 14 

let 

• treningi s standardno zračno puško za pionirje/ke 

• treningi s standardno zračno pištolo za pionirje/ke. 
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Po zaključenem državnem prvenstvu z zračnim orožjem, se v okviru klubskih zmožnosti (finančnih 

in zagotovitve MK streliva, orožja ter opreme) zainteresirane povabi k treningom malega kalibra, ki 

sprva potekajo v Grosupljem nato v Ljubljani na strelišču.  

Septembra izvesti šolo streljanja preko šol in na ta način pridobiti nove strelce.  

 

 

MUŠ 

 

26.02.2019         trenerka Renata Oražem 

 

Predlog programa dela v letu 2019 podan s strani trenerja Andraža Pojeta 
 
Po zaključenem državnem prvenstvu za zračno orožje bom pričel s treningi z MK puško v Ljubljani 

za vse zainteresirane pionirje, kadete in mladince. Poudarek na vzdržljivosti, tehniki in preciznosti. 

Treningi bi bili tako kot lani ob torkih in četrtkih po 16.00 uri, zaradi službenih obveznosti. Za prevoze 

pionirjev do Ljubljane bodo morali poskrbeti starši. 

S suhimi treningi lahko prično že na strelišču v Grosupljem. Na voljo bom vsakemu posamezniku, 

ki se bo z mano dogovoril za termin, predvsem glede nastavitev standardnega MK orožja.  

Vključeval se bom (glede na razpoložljivi čas) tudi na treninge z zračno puško in strmel k temu, da 

otroke mentalno pripravim na tekmovanja s poudarkom na pozitivne lastnosti. 

Še zmeraj sem mnenja, da imajo kadeti in mladinci preveč tekem. Večkrat sem opazil, da imajo 

nekateri tekmovalci tudi po 3 tekme na teden. To se mi zdi popolnoma preveč. Ocenjujem, da je za 

mlajše tekmovalce najboljše, da tekmujejo v nižjih in mladinskih ligah. Saj se mi zdi, da pritisk prve 

lige negativno vpliva na razvoj določenih tekmovalcev. Res gre tu morda za problem par 

individualnih strelcev, vendar bi rad, da se moj komentar upošteva pri sestavi ekip za novo sezono.  

 

28.2.2019          Andraž Poje 

Predlog programa dela v letu 2019 podan s strani inštruktorja Roka in Francita Ivanc 
 
Nadaljevati po začrtanih smernicah in dosegati dobre rezultate glede na zmožnosti posameznikov.  
Nadaljevati treninge po načrtu posameznikov in dvigniti povprečje rezultatov. Še naprej strmeti k vrhunski 
pripravljenosti naših najboljših. Izoblikovati skupino mladih z zračno pištolo.  
 

Predlog programa dela v letu 2019 podan s strani inštruktorja Žige Habjana 
 

- še naprej dežurstvo na strelišču ob sredah, 

- nudenje pomoči mlajšim selekcijam v času mojega dežurstva. 

- občasno nudenje pomoči na tekmovanjih mlajših selekcij.  
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Tekmovalni sistem 

Puška in pištola na 10 m 
 

Društvo bo članom v letu 2019 omogočilo udeležbo na vseh Državnih prvenstvih, če bodo 

izpolnjevali predpisano normo, ki jo določa SZS.  

Oktobra se bo sezona Pokalnih, Ligaških in Regijskih tekmovanj ponovno pričela. Ekipe za novo 

sezono bomo sestavili konec avgusta 2019. 

Glede na finančno stanje društva in glede na kriterije, ki jih bodo člani dosegali, bo društvo 

omogočilo tekmovalcem tudi udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, ki jih bo SZS razpisala v 

koledarju tekmovanj. Prav tako se bodo mlajši člani, ki streljajo še z nasloni, potegovali za Kekčev 

pokal. Društvo bo udeleženim članom poravnalo stroške prijavnin in prevoze glede na določila in 

izpolnjene kriterije ki jih bo UO ponovno uskladil in sprejel na eni od prihodnjih sej. 

Puška in pištola na 25 in 50 m 
 

Puška in pištola na 25 in 50 m veljajo v Sloveniji še zmeraj za deficitarne športne panoge. Glede na 

velike stroške, ki jih navedene discipline prinašajo se temu ni čuditi. Kljub temu smo se v društvu 

odločili, da omogočimo članom udeležbo na kvalifikacijskih turnirjih, regijskem in državnem 

prvenstvu, glede na kriterije, ki jih bo UO uskladil in sprejel na prvi seji po skupščini. Glede na 

obvestilo SZS je več naših članov, ki trenirajo in tekmujejo z MK puško (Klavdija Jerovšek, Rebeka 

Slak, Sara Slak, Olja Kolenc, Zala Katarinčič) in pištolo na 50 m (Rok Ivanc, Amadej Slak) katerim 

krije stroške uporabnine strelišča v Ljubljani SZS. Za vse ostale člane bo stroške za uporabo 

strelišča v Ljubljani in orožje za vadbo poskrbelo društvo. 

 

Seznam vseh tekmovanj z zračnim in malokalibrskim orožjem s predvidenim številom tekmovalcev 

v posamezni kategoriji ter nastalih finančnih obremenitev društva so navedeni v finančnem načrtu 

za leto 2019. 

 

Izobraževanja in usposabljanja 

V okviru danih možnosti s strani SZS bo društvo omogočilo strokovnim sodelavcem, da se udeležijo 

izobraževanj in usposabljanj. Člani lahko s svojim predlogom na UO tudi samoiniciativno pristopijo. 

Odpiramo tudi možnost, da se starši, ki jih športno strelstvo zanima, odločijo in opravijo tečaj za 

inštruktorja strelstva ter tako pripomorejo k rasti strokovnega kadra v društvu. 
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UO društva bo v letu 2019 pridobil informacije o možnosti izobraževanja strokovnega kadra – 

trenerski izpit. Glede na finančne zmožnosti društva bomo kandidate napotili na izobraževanje. 

Članom društva bo UO posredoval vabila z vlogo oz. prijavo na izobraževanje. Prijave bo UO zbiral 

do konca junija in jih na seji v juliju obravnaval. Kandidati bodo o izbiri za izobraževanje pisno 

obveščeni. UO bo pripravil pogodbo s katero se opredelijo medsebojne obveznosti kandidata in 

društva. Pogodbo se predloži vabilu. 

Pričakujemo, da se bodo povabljeni člani s strani SZS udeleževali priprav in delavnic, ki jih 

organizirajo in vodijo strokovni sodelavci SZS. 

 

Sodelovanje s starši 

Enkrat letno trenerji in inštruktorji oz. vodje skupin povabijo starše na skupen sestanek. Predstavijo 

jim program dela, cilje, organizacijo dela društva ter jih po potrebi vključijo v proces delovanja 

društva. Starši naj s svojimi vprašanji pristopijo do vaditelja pred pričetkom vadbe ali po končani 

vadbi. Delovnega procesa ne motite z vstopanjem na strelsko linijo, ker s tem ogrožate sebe, otroke 

in osebje. V času vadbe se smete v spremstvu člana umakniti v pisarniške prostore ali počakate v 

predprostoru. 

Starši spremljajte obvestila na strelišču in e-naslovu. Otroci se pogosto prijavijo na tekmovanje, ki 

se ga zaradi drugih obveznosti na dan tekme ne morejo udeležiti. V primeru, da je potrebno za 

tekmovanje poravnati prijavnino, ga boste zaradi neudeležbe morali poravnati sami, razen v primeru 

bolezni. Odjave od tekmovanj so mogoče 4 dni pred navedenim terminom tekme. 

Vsa vprašanja lahko posredujete tudi na e-naslov društva, veliko informacij pa je dostopnih tudi na 

naši spletni strani. 

 

Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami 

Tako kot že vrsto let poprej se bomo člani društva aktivno udeleževali različnih dejavnosti, ki bodo 

potekale tudi izven strelskih prostorov. Žal so vse te dejavnosti zgoščene v mesecu septembru, 

vendar na to ne moremo vplivati, lahko pa se jim prilagodimo kolikor je v naši moči. 

• Pričakujemo, da nas bo SZS ponovno povabila k sodelovanju na Olimpijskem festivalu v 

Ljubljani, ki ga organizira OKS. 

• Svojo dejavnost bomo predstavili tudi grosupeljskim občanom in občankam na prireditvi 

Grosuplje v jeseni. 
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• Stopili bomo v stik s kolektivom športa Osnovne šole Brinje ter se dogovorili za začetno šolo 

streljanja, ki jo vsako leto omogočimo učencem od 4. do 9. razreda. Učenci od 4. do 7. 

razreda se bodo naučili rokovati s serijsko zračno puško, učenci osmih in devetih razredov 

pa z zračno pištolo. 

• Skušali bomo najti rešitev tudi za učence OŠ Louisa Adamiča, OŠ Šmarje Sap, OŠ Škofljica 

in morebiti OŠ Stična, da bi imeli možnost opraviti začetno šolo streljanja in se seznaniti s 

strelskim športom. 

• Učencem, dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Osrednji regiji Slovenije bomo omogočili 

izposojo strelske opreme in orožja za nastop na Regijskih in Državnih finalnih prvenstvih ter 

na Univerzitetnem državnem prvenstvu. 

 

Člani UO in strokovni sodelavci bomo sodelovali s predstavniki SZS in predstavniki ostalih članic 

SZS. Dosežke društva bomo objavljali na spletni strani društva ter prispevke posredovali za objavo 

v Grosupeljskih odmevih.  

 

Plan dela društva se bo uskladil in dopolnil tudi z nastopom novo izvoljenega članstva UO. 

 

Priloge: 

Priloga 1: Finančni plan za leto 2019 

Priloga 2: Sporočilo trenerja Jožeta Kolenca 

 

 

 

Grosuplje, 28.2.2019, z dopolnitvami z dne 1.3.2019 

 

 

 

Pripravila sekretarka v nadaljevanju predsednica SD Grosuplje 

Mateja Kernjak Slak 


