
 
Grosuplje, 26.10.2019 

 

Zapisnik 2. sestanka UO Strelskega društva Grosuplje 

 

1. Predsednica društva je predstavila finančno poročilo za dosedanje delo (od 

1.1.2019 – 18.10.2019): 

Stanje na TRR:                      12.863,86 €  

Stanje v blagajni:                   882,13 €  

Skupaj:                      13.745,99 €  

Namenska sredstva:                        5.159,01 € 

Razpoložljiva sredstva:                        8.586,98 €  

  

PRIHODKI skupaj:                      21.775,86 €  

Dotacije ZŠOG                      12.596,47 €  

Dotacija FURS - dohodnina                        1.114,31 €  

Donacije / sponzorstva skupaj:                        2.200,00 €  

.- Kolenc Olja                        1.300,00 €  

.- Jerovšek Klavdija                            300,00 €  

.- društvo (zavarovanje)                            600,00 €  

Članarina                        4.605,09 €  

Prostovoljni prispevki za tarče                            476,03 €  

Prostovoljni prispevki za puloverje                            733,96 €  

Prodaja zračne puške                              50,00 €  

  

ODHODKI skupaj:                      19.871,68 €  

Prijavnine na tekmovanja                        5.319,01 €  

Prehrana za udeležence tekmovanj                            352,31 €  

Prevozni stroški                        2.641,96 €  

Stroški prenočišča                            296,50 €  

Licenčnina za Minimax                              87,84 €  

Poštni stroški                                 5,59 €  

Bančni stroški                            101,35 €  

Pisarniški material                            139,12 €  

Članarina zvezam                            190,00 €  

Drobni inventar (bombice, baterije, krojač)                            289,90 €  

Municija za MK                            450,00 €  

Municija za zračno orožje                        1.660,08 €  

Strelska oprema (orožje in obleka) OS                        4.788,00 €  

Strelski pripomočki (pap. Tarče, trakovi, zrak)                            644,07 €  

Društveni puloverji                        1.503,84 €  

Elektrika                        1.402,11 €  



 

  

Namenska sredstva skupaj:                        5.159,01 €  

Donacije in sponzorstva skupaj:                        4.216,12 €  

.- Ribič Neja                            566,30 €  

.- Kužnik Tjaša                            414,40 €  

.- Kolenc Olja                            807,70 €  

.- Jerovšek Klavdija                            627,30 €  

.- Katarinčič Zala                            116,30 €  

.- Ivanc Rok in Franci                            100,00 €  

.- Predalič Pulko Hana (za el. Tarčo)                        1.467,82 €  

.- Erjavec Laura                            116,30 €  

Kategorizacija skupaj: 859,56 € 

.- Moičević Željko 504,53 € 

.- Jerovšek Klavdija 355,03 € 

Trenerstvo skupaj: 83,33 € 

.- Kolenc Jože 43,33 € 

.- Ivanc Rok   40,00 € 

 

2. Plačilo članarin za leto 2019: 

10 članov še dolguje članarino od januarja do septembra 2019 (nekaj takšnih, 

ki so s treningi že prenehali in jim je bila že tudi poslana položnica), 28 članov 

pa za tekoče leto (sezona 2019/2020). Z upokojenci je dogovorjeno, da 

članarino poravnajo v začetku leta 2020, ko imajo na razpolago sredstva. 

 

UO SDG je ugodil predloženima prošnjama za oprostitev plačila letne članarine 

R. Oražem in Katji ter Žanu Krejan Cingerle. Ga. Cingerle je prošnji predložila 

tudi odločbo o otroškem dodatku. 

 

3. Nabava električnih tarč: 

Glede na zbrana sredstva bi lahko nabavili v letošnjem letu dve SIUS el. Tarči 

SH10 s priklopom na lastni računalnik. Prejeli smo ponudbo iz Zagreba (g. 

Špirelja: 2.100,00 eur/kom), čakamo še ponudbo R.D. d.o.o. 

 

4. Merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih: 

V kratkem bo večje število mednarodnih tekmovanj, ki so tudi razmeroma draga 

(Smederevo, Split, Beograd, Osijek, Sirca Trzin, Ruše, Zagreb). Ker bodo 

finančna sredstva s strani občine Grosuplje naslednje leto še nižja, mi pa smo 

si zadali cilj, da izpeljemo vsa ligaška tekmovanja, pokrijemo vse materialne 

stroške ter nabavimo vsaj dve el. tarči,…, bi bilo potrebno določiti nove norme 

za udeležbo na tekmovanjih. Določena sta bila člana komisije: Jerovšek 

Klavdija in Ivanc Rok, da pregledata stare norme in jih spremenila oz. dopolnita. 

 

Sklenjeno je bilo, da perspektivnim tekmovalcem, ki dosegajo norme, plača 

društvo prijavnino na mednarodnih tekmovanjih v Smederovu, Splitu, Zagrebu, 



 
Beogradu, Osijeku, Trzinu in Rušah, vse ostale stroške (prevoz, prehrano in 

bivanje) krijejo sami, izjema sta tekmovanji v Zagrebu in Trzinu za kateri se jim 

krijejo tudi stroški prevoza. Pri tem je potrebno upoštevati, da se za normo 

upošteva povprečje treh najvišje doseženih rezultatov na mednarodnem ali 

državnem nivoju (vse Državne lige: I., II., III., Liga mladih, regijska prvenstva in 

razni memoriali, ki potekajo na državnem nivoju). Za mlajše kategorije od ml. 

dečkov do st. dečkov se upoštevajo rezultati pridobljeni na kateremkoli 

tekmovanju, ki se ga udeležijo (Opozorilo: SZS ne priznava rezultatov iz 

Kekčevega pokala za doseganje norme na Državnem prvenstvu). 

 

Članom, ki opravljajo prostovoljno delo v društvu (trenerjem, vaditeljem, 

dežurnim, gospodarju,..), ter vsem, ki so sodelovali na raznih prireditvah 

(Grosuplje v jeseni, šola streljanja,…), društvo poravna stroške prijavnine na 

Skirci v Trzinu, če se navedenega tekmovanja ne udeležijo pa prijavnino na 

kateri od tekem v Sloveniji (memoriali). 

 

Na spletni strani društva se objavijo nova merila za udeležbe na tekmovanjih. 

Ko bodo znani reprezentančni kriteriji, se naredi nov izračun norm in objavi na 

spletni strani. 

 

5. Popis osnovnih sredstev – INVENTURA: 

Vsako leto je potrebno izvesti natančen popis vseh osnovnih sredstev, ki so v 

lasti SDG. Za to bosta zadolžena Simona in Robert Meglen (pomagali bodo M. 

Lakner, R. Ivanc, I. Jerovšek). Določijo se termini izvedbe popisa osnovnih 

sredstev po kategorijah: 

24.10.2019 ob 16:00 je popis orožja 

30.10.2019 ob 16:00 je inventura pohištva 

7.11.2019 ob 16:00 bo popis strelske opreme. 

 

Člane društva se obvesti, kdaj bo potekal popis osnovnih sredstev, da odklenejo 

garderobne omarice in prinesejo na strelišče opremo, ki jo imajo doma. Prav 

tako, pa odstranijo opremo, ki je v njihovi lasti. 

 

6. Razno: 

• Podan predlog, da se naroči majice s kratkimi rokavi na zalogo. 

• Predlog, da se v SDG vključijo tudi tekmovalci ''Velikega kalibra''. 

Omogoči se jim, da tekmujejo pod okriljem SDG, vendar pa ne koristijo 

sredstev SDG. Potrebno bo oblikovati predlog za glasovanje na 

skupščini. 

• UO potrdi predlog Jožeta Kolenca, glede nabave strelskih čevljev za Oljo 

Kolenc iz sponzorskih oz. donatorskih sredstev 

 

Zapisnik sestavila      Predsednica društva 

Brigitka Novaković      Mateja Kernjak Slak 


