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Prošnja za donatorstvo ali sponzorstvo 

Spoštovani, 

 

Strelsko društvo Grosuplje deluje že od leta 1972. V našem društvu je 80 aktivnih članov vseh starosti od 

najmlajših cicibanov do upokojencev. Smo nepridobitno in neprofitno društvo, ki deluje v javnem interesu na 

področju športa. Namen našega društva je predvsem nuditi našim najmlajšim članom pomoč pri razvijanju 

koordinacije, koncentracije in psihomotoričnih spretnosti s pomočjo športnega strelstva ter jih naučiti 

pravilnega in varnega rokovanja z orožjem. Prizadevamo si  pritegnili čim več mladih ter jim nuditi možnost, 

da dosežejo odlične športne, šolske in tudi osebne uspehe. Pri tem smo zelo uspešni, saj se lahko pohvalimo z 

vrsto uspehov tako na regionalni, državni, mednarodni in svetovni ravni. Na podlagi doseženih rezultatov smo 

od leta 2008 prejeli osem priznanj za najboljše Strelsko društvo v Sloveniji. Uspehe, ki jih dosegajo naši člani 

pa si lahko ogledate tudi na spletni strani www.sdgrosuplje.si. 

Za uspešno delovanje društva pa so potrebni tako strelska oprema in aparati kot tudi drobni potrošni material.  

V tem letu, si prizadevamo nabaviti vsaj dve elektronski tarči in jih zamenjati z že dotrajanimi, ter s tem 

omogočiti nemoten potek vadbe na strelišču. Iz sredstev za redno dejavnost, ki se na žalost iz leta v leto 

zmanjšujejo, pa ni nobenih možnosti za realizacijo takšnega nakupa. V vodstvu društva smo se odločili, da 

skušamo sredstva pridobiti bodisi preko donacij ali preko sponzorstev. Hvaležni bomo, če nas podprete pri 

našem prizadevanju. 

  Veseli bomo vsakega vašega denarnega prispevka, ki ste nam ga pripravljeni nameniti in omogočiti nemoten   
potek vadbe našim članom. 

 

 

 

Obiščete nas lahko vsak dan med 17:00 in 
19:00 uro in si ogledate pogoje našega 
dela na strelišču. Vabljeni! 

 

 

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na tel.št. 070 702 506 in e-naslovu: sd.grosuplje@gmail.com. 

 

Predsednica Strelskega društva Grosuplje  

Mateja Kernjak Slak 

 


