
 
 

Zapisnik razširjenega sestanka s člani 
Strelskega društva Grosuplje 

 

Namen sestanka, ki je potekal v dveh delih: 

22.8.2019 – Določitev urnika treningov in dežurstev na strelišču 

9.9.2019 – Sestava ekip za tekmovanja v Državnih ligah in obvestila za st. dečke in deklice ter 

kadete in mladince 

 

22.8.2019 je bil določen naslednji urnik: 

 

URNIK TRENINGOV     2019 / 2020 
PONEDELJEK  DEŽURNI 

NADALJEVALNA 

SKUPINA (vodena 

vadba) 

dečki in deklice 16:30 – 18:00 RENATA ORAŽEM 

MEŠANA SKUPINA 

ml. in st. dečki in 

deklice, dečki in 

deklice 

18:00 – 19:00 ANTON LESAR 

STANDARD PUŠKA kadeti in mladinci 19:00 – 20:30 ANTON LESAR 

STANDARD PUŠKA  in 

PIŠTOLA 
mladinci in člani 20:30 – 21:30 

IMETNIKI 

KLJUČEV 

TOREK   DEŽURNI 

SERIJSKA PUŠKA upokojenci 10:00 - 11:00 CULJKAR 

ANDREJ 

ZAČETNIKI - NOVINCI 

(uvajanje v strelski 

šport) 

ml. dečki in deklice 16:30 – 17:30 ANDREJ 

CULJKAR, 

RENATA ORAŽEM  

dečki in deklice 17:30 – 18:30 

st. dečki in deklice 18:30 – 19:30 

STANDARD PUŠKA IN 

PIŠTOLA 

kadeti, mladinci in 

člani 
19:30 - 20:30 

IMETNIKI 

KLJUČEV 

SREDA DEŽURNI 

MEŠANA SKUPINA 
ml. in st. dečki in 

deklice 
17: 00 – 17:30 ŽIGA HABJAN 



 
 

dečki in deklice 17:30 - 18:00 

STANDARD PUŠKA  kadeti in mladinci 18:00 – 20:00 

STANDARD PUŠKA in 

PIŠTOLA 
mladinci in člani 20:00 - 21:30 

IMETNIKI 

KLJUČEV 

ČETRTEK DEŽURNI 

ZAČETNIKI - NOVINCI 

(uvajanje v strelski 

šport) 

ml. dečki in deklice 16:30 – 17:30 

ROK in FRANCI 

IVANC 

dečki in deklice 17:30 – 18:30 

st. dečki in deklice 18:30 – 19:30 

STANDARD PUŠKA in 

PIŠTOLA 

kadeti, mladinci in 

člani 
19:30 – 21:30 

PETEK  DEŽURNI 

STANDARD PUŠKA in 

PIŠTOLA  

kadeti, mladinci, 

člani 
17:00 – 19:30 

IMETNIKI 

KLJUČEV 

    

  
   

Opomba: zaradi prostorske stiske se v primeru prostih mest v vseh terminih omogoči individualni trening 

tudi drugim kategorijam  

(tako za puško kot pištolo), o čemer se sproti dogovarjajo z vodjo treninga. Prednost pri tem imajo mlajši 

in višje rangirani strelci. 

 

9.9.2019 so bili na sestanek vabljeni starejši dečki in deklice, kadeti in mladinci. Sestanka sta se 

udeležila tudi trenerka Renata Oražem in inštruktor strelstva Žiga Habjan ter nekateri starši, ki so 

otroke pripeljali (seznam prisotnih je priložen). 

Renata Oražem bo vodila v strelski sezoni 2019/2020 vodene treninge za člane mlajših kategorij od 

ml. do st. dečkov in deklic ter pripravila programe vadb za kadete in mladince. Za kadete in mladince 

bo ob sredah na razpolago za kakršna koli vprašanja in napotke tudi Žiga Habjan. 

Prisotne trenerka Renata in predsednica društva seznanita, da bo za doseganje rezultatov potrebno 

trenirati vsaj 3-krat na teden, voditi dnevnike treningov in tekmovanj in izvajati vadbe po prejetih 

programih. Prav tako se je potrebno pravočasno prijavljati na tekmovanja, ki so razpisana za 

določeno kategorijo. Potekalo bo 6. turnirjev za Pokal prijateljstva, na katerem sodelujejo st. dečki 

in deklice s serijsko zračno puško ter 6. turnirjev Lige mladih, kjer lahko sodelujejo st. dečki in deklice 

ter kadeti in mladinci z zračno puško in pištolo. Renata Oražem skupaj z otroki in mladino sestavi 

ekipe, ki bodo sodelovale na teh dveh turnirjih, na II. Državni ligi in na Mladinski regijski ligi Osrednje 

regije. Kadeti in mladinci se lahko glede Državnih lig opredelijo tudi sami. St. dečki in deklice lahko 

s standardnim zračnim orožjem tekmujejo tudi na Regijski ligi za dečke in deklice, zato se III. 



 
 
Državne lige za puško ne bomo udeležili (premalo tekmovalcev). Izvedla pa se bo za zračno pištolo 

v kateri bodo tekmovali starejši člani. 

Prisotne se obvesti, da lahko preko društva naročijo tudi strelske dnevnike, ki sta jih izdali Živa 

Dvoršak in Sonja Benčina. Mladi, ki so ali se želijo pridružiti slovenski mladinski strelski 

reprezentanci pa naj vestno izpolnjujejo in pošiljajo dnevnike treningov in tekmovanj ga. Andreji 

Vlah. Prisotne se tudi opozori, da za mednarodna tekmovanja in memoriale še zmeraj veljajo v 

začetku leta objavljeni kriteriji oz. merila za nastope na določenih tekmovanjih. Kriteriji in 

spremembe bodo objavljene na spletni strani društva ter na samem strelišču oz. ob objavi razpisa 

za prijavo na tekmovanje. Kadete in mladince prosimo, da preverijo zalogo testiranega streliva za 

zračno orožje in ga po potrebi z dogovorom s trenerjem naročijo orožarju ali predsednici društva. 

Vse prisotne se tudi prosi, da vestno, vsak dan spremljajo e-pošto, ker bo večina obvestil prihajala 

po e-pošti. 

 

Na podlagi dogovorov s člani društva in trenerji se je oblikovala naslednja sestava ekip v Državnih 

ligah za sezono 2019/2020: 

 

1.A državna liga puška: (Željko Moičević), Rebeka Slak, Sara Slak, Jerovšek Klavdija – 
vodja ekipe (041 529 105), rezerva: Alain Vidmar 
 
1.A državna liga pištola: Ivanc Franci, Žiga Habjan, Ivanc Rok – vodja ekipe (051 620757) 
rezerva: Lesar Anton 
 
II. državna liga puška: Kolenc Olja, Laura Erjavec, Anja Trontelj, Hana P. Pulko,  
Matej Urbas, Alain Vidmar – vodja ekipe Renata Oražem (051 325 352)  
 
II. državna liga pištola: Žiga Miklič, David Gašperič, Amadej Slak, Robert Meglen,  
Ula Zelnik Gregorčič, Anton Lesar – vodja ekipe (041 397 954) 
 
III. državna liga pištola: Simona Meglen, Rajko Lobe, Marko Skušek – vodja ekipe  
Rezerve: Aleš Katarinčič, Tiana Josić 

 

 

 

Predsednica SD Grosuplje 

Mateja Kernjak Slak 

 

 

 


