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POROČILO O DELU STRELSKEGA DRUŠTVA 
GROSUPLJE V LETU 2019 

Poročilo o delu društva v letu 2019 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 

* uporabljeni izrazi za tekmovalce in poimenovanje kategorij, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo za ženske in moške. 

A. Člani SD Grosuplje 

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

zastopanosti članov. Čez leto se število članov društva spreminja glede na strelsko sezono. V letu 

2019 je bilo 11 novincev, 9 članov je pred novo strelsko sezono izstopilo iz društva. V diagramu 1 

je prikazano celotno število članov (novinci + izstopni). Decembra 2019 je društvo štelo 75 članov. 

Pri SZS je trenutno registriranih 52 tekmovalcev, ki se aktivno udeležujejo tekmovanj. 

Diagram 1: Število članov 
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stalni 59 70 72 78 73

novo včlanjeni 23 29 12 19 11
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Člani društva so glede na starost porazdeljeni v 7 kategorij (Diagram 2.). Število članov iz mlajših 

kategorij (ml. dečki, dečki in kadeti) upada.  Najštevilčnejši sta skupini st. dečkov in članov od tega 

je 65 % članov tekmovalno aktivnih. V spodnjem diagramu je prikazana primerjava za zadnja tri leta. 

Diagram 2: Število članov po kategorijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kategoriziranih športnikov glede na obvestilo OKS z dne 01.10.2019 v primerjavi z 01.10. 

iz leta 2016, 2017 in 2018 je v preglednici I. Seznam je narejen na osnovi športnih rezultatov, 

kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in predlogov nacionalnih panožnih 

športnih zvez.  

Preglednica I: Seznam kategoriziranih športnikov 

 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 

Svetovni 

razred 
Renata Oražem / / / 

Državni 

razred 

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 

Žiga Habjan 

Klavdija Jerovšek 

Franci Ivanc 

Željko Moičević 

Rok Ivanc 

Mednarodni 

razred Željko Moičević 
/ / / 

 

ml. dečki dečki st. dečki kadeti mladinci člani upokojenci

2017 12 17 9 7 4 20 15

2018 13 15 17 7 3 27 15

2019 7 12 16 5 8 23 13
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Mladinski 

razred 
/ Hana Predalič Pulko 

Sara Slak 

Rebeka Slak 

Hana Predalič Pulko 

Olja Kolenc 

Zala Katarinčič 

Sara Slak 

Rebeka Slak 

Olja Kolenc 

Amadej Slak 

Perspektivni 

razred 
Klavdija Jerovšek Klavdija Jerovšek 

 

/ / 

Skupaj 8 6 11 9 

 

B. Organizacija dela (treningi) 

V letu 2019 je potekala vadba v prostorih Strelskega društva Grosuplje po urniku objavljenem na 

spletni strani društva. Nekateri člani iz kadetske, mladinske in članske kategorije so si individualno 

uredili specifične kondicijsko - fizične treninge in fizioterapevtsko ter psihološko pomoč. 

Vodene vadbe za kategorije od ml. dečkov do mladincev z zračno puško so potekale pod vodstvom 

Renate Oražem, v sodelovanju z Alainom Vidmar, Žigo Habjan in Andrejem Culjkar. Vodene vadbe 

s puško na 50 m je vodil Andraž Poje. Jože Kolenc je vodil treninge za Oljo Kolenc in v začetku leta 

za kadete in mladince z zračno puško. Članica Jerovšek Klavdija je trenirala pod vodstvom zunanje 

trenerke Polone Sladič, kadetinja Sara Slak pa pod vodstvom Damijana Klopčič (druga polovica 

leta). Treninge s pištolo sta vodila Rok in Franci Ivanc v sodelovanju z Antonom Lesar. 

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

elektronski sistem Scatt. Od marca do septembra pa so treningi potekali tudi na Ljubljanskem 

strelišču. Za tri kadetinje, dva mladinca in dva člana je stroške najema strelskega mesta za treninge 

z orožjem na 50 m v Ljubljani krila SZS. 

Z MK orožjem na 50 m je v letu 2019 treniralo 19 članov, od tega 8 pionirjev, 4 kadeti, 2 mladinca 

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

pištolo na 25 m v disciplini standard in športni pa en mladinec. 

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

strelišču. 

 

C. Tekmovanja in dosežki 

V letu 2019 smo zaključili s pokalnimi in ligaškimi tekmovanji strelske sezone 2018/2019. Pregled 

omenjenih tekmovanj in dosežkov je zbran v preglednici II. 26 posameznikov in 13 ekip se je uvrstilo 

na prva tri mesta. Rezultate pa si lahko ogledate tudi na spletni strani društva. 
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Preglednica II: Pregled pokalnih in ligaških tekmovanj strelske sezone 2018/2019 

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 1 5 

PI 3 / 4 

Liga mladih 

PU - mladinci / ke 3 / 3 

PU - kadeti / nje 6 2 1 

PI - mladinci 2 1 / 

PI – st. dečki 4 1 3 

Pokal prijateljstva 
St. dečki 

St. deklice 
6 
8 

/ 
/ 

11 
3 

Kekčev pokal 
ml. dečki 7 2 2 

dečki 5 2 1 

II. DL Osrednje regije 
PU 6 1 2 

PI 8 2 1 

III. DL Osrednje regije PU 3 2 1 

Mladinska liga Osrednje regije 
PU 8 3 1 

PI 1 1 / 

Regijska liga Osrednje regije 
za dečke in deklice 

ml. dečki 18 4 1 

dečki 7 3 1 

St. dečki 12 1 1 

 

Po skupnem točkovanju ligaških pokalnih tekmovanj za Pokal Slovenije smo dosegli tretjo uvrstitev 

z zračno puško, z zračno pištolo pa deseto 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 2019. Srebrno 

kolajno je osvojil Franci Ivanc z zračno pištolo, ekipno so dosegli deseto mesto s serijsko zračno 

puško in drugo mesto z zračno pištolo v kategoriji nad 50 let.  

DP z zračnim orožjem na 10 m je potekalo marca 2019 v Mengšu. Nastopilo je 39 tekmovalcev iz 

našega društva. Skupno je bilo doseženih 6 zlatih, 2 srebrni in 3 bronaste uvrstitve. 
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 Posamično sta z zračno puško osvojila bronasto kolajno članica Klavdija Jerovšek in starejši deček 

Jure Merčnik. Naslov državnih prvakov pa so osvojili kadetinja Sara Slak z zračno puško, mlajši 

deček Jan Lampič s serijsko zračno puško in starejša deklica z zračno pištolo Tiana Josić (z novim 

državnim rekordom). Ekipno so si priborili tri zlate, dva srebrna in en bronasti pokal.  

Državno prvenstvo v streljanju s pištolo na 25 m in z MK orožjem na 50 m (julija 2019) je potekalo 

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

konkurenci so bili najuspešnejši kadetinja Sara Slak, ki je osvojila naslov državne prvakinje s puško 

na 50 m v trojnem položaju, srebrno kolajno je v isti disciplini osvojila članica Klavdija Jerovšek, 

kadetinja Zala Katarinčič je osvojila bronasto kolajno s puško na 50 m leže in v trojnem položaju, 

kadetinja Olja Kolenc pa 2. mesto v disciplini 50 m leže. S pištolo na 50 m sta drugo mesto osvojila 

član Rok Ivanc in mladinec Amadej Slak. Osvojene so bile štiri ekipne uvrstitve med prve tri. 

Kadetinje v sestavi Sare Slak, Zale Katarinčič in Olje Kolenc so v disciplini MK puška 50 m leže in 

trojni položaj dosegle nov ekipni državni rekord. St. deklice (Neja Ribič, Ema Lampič in Neja Vidov) 

s serijsko MK puško na 50 m leže in člani (Rok in Franci Ivanc, Anton Lesar) s pištolo na 50 m so 

dosegli ekipno 2. mesto. 

Na državnem prvenstvu s pištolo na 25 m sta vidnejše rezultate osvojila član Žiga Habjan s pištolo 

na središčni vžig (2. mesto) in s standard pištolo (3. mesto) ter mladinec Amadej Slak, ki je s 

standard pištolo osvojil 2. mesto s športno pištolo pa 3. mesto. Ekipno so člani prav tako dosegli 2. 

mesto s standard pištolo in 3. mesto s pištolo na središčni vžig. 

Državnega prvenstva mešanih parov v Sloveniji sta se udeležila mladinca Amadej Slak in Sara Slak 

z zračno puško na 10 m ter člana z zračno pištolo na 10 m. Mladinca sta s skupnimi močmi osvojila 

2. mesto, člana pa 15. mesto. 

Maja 2019 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. 

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

nas je SZS uvrstila na drugo mesto najbolj uspešnih strelskih društev v Sloveniji. Priznanja SZS so 

za državne rekorde prejeli Tiana Josić, ki je izboljšala državni rekord z zračno pištolo na 10 m v 

kategoriji st. deklic, ekipa kadetinj v sestavi Sare Slak, Olje Kolenc in Laure Erjavec za EDR z zračno 

člani
18%

mladinci
8%

kadeti
15%

st. dečki
28%

dečki
13%

ml. dečki
18%

ŠTEVILO UDELEŽENIH ČLANOV DRUŠTVA NA DP Z 
ZRAČNIM OROŽJEM NA 10 M V %
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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 in v trojnem položaju. 

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

➢ Pokal Trzina&Skirca 1. mesto mladinec Amadej Slak (ZPI) 

1.  mesto član Jan Kolenc (ZPU) 

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

1. mesto član Rok Ivanc in sotekmovalka (ZPI-mešani pari)  

2. mesto kadetinja Sara Slak in sotekmovalec (ZPU-mešani pari) 

5. mesto kadetinja Sara Slak (ZPU-mladinke) 

ekipno 2. mesto člani (ZPI) 

ekipno 2. mesto mladinke (ZPU) 

    3. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

9. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

3. mesto mladinec Amadej Slak (ZPI) 

ekipno 2. mesto članice (ZPU) 

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

4. mesto mladinec Amadej Slak (ZPI) 

12. mesto kadetinja Sara Slak (ZPU-mladinke) 

➢ MT Munchen  15. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ MT Beograd  3. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ MT Split   2. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

19. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

16. mesto član Franci Ivanc (ZPI) 

8. mesto mladinec Amadej Slak (ZPI) 

16. mesto mladinka Sara Slak (ZPU) 

11. mesto kadetinja Sara Slak (ZPU-mladinke) 

10. mesto kadetinja Sara Slak (ZPU-članice) 

ekipno 3. mesto članice (ZPU) 

➢ MT Zagreb  5. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU)  

22. mesto član Rok Ivanc (ZPI) 

➢ Grand Prix Plzen 7. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ GP Osijek  3. mesto članica Klavdija Jerovšek (MK PU trojni položaj) 

11. mesto kadetinja Sara Slak (ZPU-članice) 

14. mesto kadetinja Sara Slak (ZPU-mladinke) 

➢ EP Osijek   25. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ SP Peking  35. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ Univerziada Neapelj 7. mesto članica Klavdija Jerovšek (ZPU) 

➢ MT Walther youth cup 2. mesto mladinka Sara Slak (ZPU – mešani pari) 

(Smederevo)  3. mesto mladinka Sara Slak (ZPU) 
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S strani Zveze športnih organizacij Grosuplje so za dosežene rezultate v letu 2019 prejeli bronasto 

priznanje Rebeka Slak, bronasto plaketo Rok Ivanc, Žiga Habjan in Amadej Slak, malo srebrno 

plaketo Sara Slak in srebrno plaketo Klavdija Jerovšek. Za ekipne dosežke je društvo prejelo prav 

tako bronasto plaketo. 

 

D. Poročila strokovnega kadra (trenerji) 

Poročilo o vodenih treningih – Renata Oražem 
 

Zadeva: Poročilo o vodenih treningih za mlajše kategorije in poročilo za mladinsko                               
kategorijo za leto 2019 
Datum:   22. 2. 2020 
 
Treningi za mlajše kategorije so potekali po vnaprej določenem urniku, ki se je med poletnimi 

počitnicami sicer nekoliko zamenjal. Moja prisotnost je bila zagotovljena ob ponedeljkih 1,5 ure ter 

ob torkih 3 ure na zračnem strelišču v Grosupljem. Ob torkih je bil prisoten še Andrej Culjkar. Ob 

sredah je treninge vodil Žiga Habjan, ob četrtkih Rok in Franci Ivanc, občasno (zaradi službene 

zadržanosti) tudi Alain Vidmar, ki je pa sicer vodil najmlajše tekmovalce na različna tekmovanja. 

Skoraj vsi tekmovalci so se redno udeleževali tekmovanj (Pokal prijateljstva, regijska liga za dečke 

in deklice, Kekčev pokal, državno prvenstvo). Rezultati so razvidni v biltenih. Novost v letu 2019 je 

preimenovanje starostnih kategorij, in sicer namesto cicibanov/nk so mlajši dečki/ce, mlajši 

pionirji/ke se preimenujejo v dečke/ce in pionirji/ke v starejše dečke/ce. 

Poudarek treningov je bil na štirih osnovnih elementih streljanja: - položaj, - dihanje, merjenje, - 

proženje. Dnevno so navadno imeli nalogo koncentracija na dveh strelskih elementih. Vsi štirje 

strelski elementi so jim bili večkrat nazorno prikazani. Prav tako zadrževanje orožja po oddanem 

strelu in dihanje ter priprava tekmovalca na nastop. V začetku leta 2019 (sezona 2018/19), še 

preden so tekmovalci povečini zamenjali starostno kategorijo, so poleg serijske puške (kot njihova 

osnovna disciplina) trenirali tudi s standardno puško sede. Tako kot prejšnjo sezono, se je treniranje 

s standardno puško sede, pokazalo kot odlično nabiranje kondicije in koncentracije pri elementu 

merjenja in proženja. Nekaj tekmovalcev se je preusmerilo na treniranje z zračno pištolo. 

Na državnem prvenstvu z zračnim orožjem v Mengšu, ki je bil glavni cilj sezone, je nastopilo kar 23 

(lani 18) tekmovalcev starostne kategorije cicibani/ke, mlajši pionirji/ke in pionirji/ke s puško in 

pištolo. Od tega so nastopili v 5. ekipah (lani 3) (ekipa cicibank, cicibanov, mlajših pionirk, pionirk in 

pionirjev s pištolo). Osvojili so 2 posamični (lani 3) zlati medalji in 5 ekipnih (lani 1) (2x zlata, 2x 

srebrna, 1x bronasta). Po državnem prvenstvu z zračnim orožjem se je šest tekmovalcev 

preusmerilo na MK treninge. Na državnem prvenstvu za mlajše kategorije z MK orožjem v 

Pragerskem je nastopilo 6 tekmovalcev (lani 5) v disciplini 30 leže. Ekipa pionirk je zasedla 2. mesto 

in ponovila lanski uspeh. Malokalibrski treningi so potekali na začetku MK sezone na strelišču v 

Grosupljem, kjer se je vadilo na suho. Poudarek je bil na pripravi opreme (jermen, rokavica, strelski 

jopič z zanko za jermen) in osvojitvi strelskega položaja leže. 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 (29. 7. - 18. 8. 

2019). Takoj po teh počitnicah je bil v društvu organiziran sestanek (vodstvo in trenerji oz. 

inštruktorji), kjer smo se dogovorili za nov urnik in predlagali preoblikovanje ekip glede na starostno 
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kategorijo in vrsto orožja. Razlog za to je bil, da vsi tekmovalci (cicibani/ke in mlajši pionirji/ke) glede 

na sezono 2018/19, prestopijo v višjo kategorijo. Zato sem tekmovalce razdelila v skupino A in 

skupino B. V A skupini so razvrščeni tekmovalci, ki so že nastopali na vseh tekmovanjih v prejšnji 

sezoni, v B skupini pa novi tekmovalci. Vsi tekmovalci iz skupine A, ki so zadnje leto v starostni 

kategoriji starejši dečki/ce (letnik 2005), so prešli v drugo disciplino, in sicer standard zračna puška 

in pištola. Navedeni tekmovalci so imeli sami željo, da zamenjajo vrsto orožja in glede na oceno 

telesne zgradbe (konstitucije), je društvo omogočilo primerno opremo. Organiziran je bil tudi 

sestanek s starši, kjer jim je bil predstavljen program s katero vrsto orožja bodo tekmovalci trenirali 

in nastopili na tekmovanjih. 

 

Iz tabele razvid vodenih tekmovalcev po kategorijah: 
mlajše 
deklice: 
2009 in 
mlajše 

mlajši dečki: 
2009 in mlajši 

deklice: 
2007, 2008 

dečki: 
2007, 2008 

starejše 
deklice: 
2005, 2006 

starejši 
dečki: 
2005, 2006 

Tekmovalci skupine A: 

  Katja Krejan 
Cingerle (2008) 

Urban Meglen 
(2008) 

Inja Urbas 
(2006) 

Žan Krejan 
Cingerle 
(2006) 

  Lana Kužnik 
(2008) 

Timotej Slak 
(2008) 

Tinkara 
Andročec 
(2006) 

Jure Merčnik 
(2005) 

  Zala Novakovič 
(2008) 

Jan Lampič 
(2008) 

Tjaša Kužnik 
(2006) 

Aljaž Kosi 
(2005) 

    Neja Ribič 
(2006) 

Aleš Katarinčič 
(2005) pištola 

    Ema Lampič 
(2005) 

Marcel 
Marinčič 
(2005) pištola 

    Neja Vidov 
(2005) 

Nilay Gamil 
(2005) 

    Tiana Josič 
(2005) pištola 

 

Tekmovalci skupine B: 

 Svit Verhovšek 
(2009) 

 Klemen A. 
Kadunc (2008) 

Nejc Bertalanič  

 Vid Trček (2009)  Maks Gačnik 
(2008) 

  

 Marko Katarinčič  
(2011) 

 Nejc Koželj 
(2008) 

  

 Tai Preradovič 
(2011) 

 Jon Pečelin 
(2008) 

  

 Marsel Česen 
(2011) 

    

 Oskar Mihalič     

 

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

bilo v društvu na razpolago, nekaterim zamenjali strelsko opremo. Nabavljeno je bilo nekaj rabljenih 

serijskih pušk, strelski čevlji, ena standard puška model junior. V prihodnje razmišljam o smiselnosti 

nabave vsaj nekaj novih kosov strelske opreme ter nabavi novih vijakov za serijsko zračno puško 

Anschutz. Izhajajoč iz tega, da gre za rast otrok in, da se oprema iz leta v leto menjava med 
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tekmovalci, je privedlo do iztrošenosti nekatere opreme (strelski jopiči, čevlji). Predlagam nabavo 

treh do štirih zračnih standardnih junior pušk. Potreba po tej vrsti orožja je nujno potrebna, saj nas 

zavezujejo nekatera strelska pravila (v prihodnosti prehajanje na standard orožje). Društvo sicer 

razpolaga z določeno količino standardnih pušk, vendar le z enim modelom junior (lažja teža puške). 

Otrokom bi morali zagotoviti omenjen model puške, s tem bi zadostili nekaterim tekmovalcem, ki so 

manjše telesne zgradbe, ugodnejše (zdravstvene) pogoje. Strelska stojala so bila popravljena s 

strani člana društva. Orožar je pregledal serijske puške, opravljen je bil tudi test hitrosti zrna.  

Temeljni cilji iz predloga programa za mlajše kategorije v letu 2019 so bili naslednji: 

• Čim bolje se seznaniti in piliti elemente streljanja  

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

• Navajanje na formiranje tekmovalca (psihološka 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 in jih usmerjati v 

primerno disciplino – puška ali pištola). 

 

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

 

Ker je bil v letu 2019 največji prehod tekmovalcev (iz skupine A) v višjo kategorijo predlagam, da se 

v jeseni povabi k sodelovanju šole in išče tekmovalce v kategoriji mlajši dečki/ce in dečki/ce. 

 

 

Mladinska kategorija  

Sredi sezone 2019 sem prevzela vodenje mladinske kategorije za tri tekmovalce. Po dogovoru s 

trenerjem Kolencem, je on prevzel treniranje Olje Kolenc, jaz pa Laure Erjavec, Anje Trontelj in 

Mateja Urbasa (vsi letnik 2002). Hana Predalič Pulko in Zala Katarinčič (letnik 2002) sta med sezono 

prenehali s treningi. Vsi tekmovalci so tekmovali v 2. strelski ligi osrednje regije, mladinski ligi in 

državni ligi za mladince/ke, državno prvenstvo z zračnim orožjem, nekaj tekmovalcev še na 

državnem prvenstvu z MK orožjem v disciplini 60 leže in trojni položaj, ter na mednarodnih 

tekmovanjih. Rezultati so razvidni v biltenih. Tekmovalcem mladincem sem predstavila svoj način 

dela, glede na njihove želje in potrebe, sem individualno pripravila mesečni načrt treningov od 

sredine oktobra dalje. Tekmovalci vodijo strelski dnevnik. Trening opravijo po načrtu, ki ga dobijo za 

tekoči mesec, prav tako upoštevajo individualna navodila, vendar udeležba na vseh zastavljenih 

treningih ni v celoti izpolnjena (bolezen, šola v naravi, šolske obveznosti) po mesečnem načrtu 

treningov, zato menim, da so rezultati temu primerni. Predlagam nabavo novejše trše strelske 

opreme za Lauro Erjavec.  

 

 
Renata Oražem 

trener 
 

 

 

 

               



 
 

10 
 

 

Poročilo o vodenih treningih – Jože Kolenc 
 

 
               

 

Poročilo o vodenih treningih – Andraž Poje 

Malokalibrska puška:  
V sezoni 2018/19 sem v klubu deloval s pionirji v malokalibrskih disciplinah. Trenirali smo leže. Treningi so 
potekali dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih.   
Treningov so se udeleževali sledeči strelci / pionirji:  Inja Urbas, Neja Vidov, Neja Ribic, Ema Lampič, Marcel 
Marinčič, Mark Rombo, Aleš Katarinčič in Tinkara Andročec.  
Udeleževal se je tudi kadet: Matej Urbas 
Na začetku je bilo veliko udeležbe, nekateri strelci, ki pa so tekmovali lani so se pridružili šele kasneje v 
sezoni. Ker je bilo omejeno število delujočih MK pušk so nekateri ostali brez orožja, ki so ga imeli lani. Na 
uvodnem sestanku je bilo omenjeno, da si bodo morali nekateri od začetka orožje deliti. Ker sam nisem bil 
obveščen, da bodo tekmovalci prišli šele sredi sezone sem orožje dodelil novim strelcem. Zaradi tega je bilo 
čutiti nekaj slabe volje in nepripravljenosti do dela.  
Redni člani treningov so bile obe Neji, Ema, Inja in Matej. Pri njih je tudi bil viden boljši rezultat.  
To sezono je bilo kar nekaj strelcev, ki so imeli prvi stik s to disciplino. Ocenjujem, da sem jim podal 
ustrezno znanje, ki so ga na trenirali do zadovoljivega nivoja. 
Pogoji za trening so bili odlični, saj je bila zaradi slabega vremena v regiji temperatura na strelišču odlična, 
kakor tudi osvetljenost tarč.  
Dejstvo ki ga v zadnjih letih opažam je, da je vsaka nova generacija manj pripravljena na delo in resen 
trening. To se odraža v nemiru, polovični pripravljenosti na delo, in vsesplošnih motnjah čez raznorazna 
prerekanja.    
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Vsi te faktorji so prispevali k temu, da tudi sam nisem bil več motiviran pri treningih. V resnici si proti koncu 
sezone nisem več želel biti na strelišču.  
Samo sezono ocenjujem kot povprečno. Bi pa opozoril vodstvo kluba, da se name raje ne računa v 
prihajajoči sezoni. Letos je bilo to zame preveč in se v prihodnji sezoni preprosto ne vidim več v takšni ali 
podobni funkciji. Imam tudi sam še nekaj športnih ciljev katerim bi se posvečal v naslednjih sezonah naj si 
bo to v strelskih ali alpinističnih vodah.   
 

Andraž Poje 
 

E. Delo UO in realizacija zastavljenih ciljev 

 

Člani Upravnega odbora (UO) smo se v času od zadnje redne letne skupščine v letu 2019 sestali 

3-krat. Preostali dogovori so bili opravljeni po e-pošti. Zapisniki sestankov so javno dostopni na 

spletni strani društva. 

Glede na letni program dela društva 2019 je bilo izvedeno naslednje: 

• Pregledano je bilo stanje članstva iz leta 2018 in zneske pobranih članarin. Poročilo o plačilu 

članarin v letu 2018 je priloženo zapisniku 1. sestanka UO kot priloga 1. 

• Sprejel se je predlog Jožeta Kolenca glede nabave društvenih puloverjev 

• Vpeljava poslovnega sistem Minimax, ki omogoča celovit vpogled v poslovanje društva. 

Združuje blagajno, sredstva na TRR in osnovna sredstva. Vodi se dvostavno knjigovodstvo. 

• Izvedla se je primopredaja predsednika in blagajnika,   

• Popisala se je zaloga in stanje zračnih pištol. Od skupno 19 pištol je prostih 5 pištol, od tega 

dve na CO2, ki jih dobijo v uporabo predvsem novinci in mlajši člani, ki pri vadbi uporabljajo 

še naslon. Dogovorjeno je bilo, da bo društvo nabavilo nove zračne pištole le v primeru, da 

se v ta namen zberejo donacijska oz. sponzorska sredstva. 

• Dogovorjeno je bilo, da bo društvo omogočilo zunanjim strelcem vadbo v času, ko ni vodenih 

treningov za člane društva in so na razpolago prosta strelska mesta, trener, ki izvaja vodene 

treninge za člane društva in ima na strelski liniji razpoložljiva strelska mesta, lahko povabi na 

vodene treninge tudi zunanje strelce, vendar naj se v naprej obvesti člane UO. 

• Nabavili so se nastavki za pritrditev Scatt sistema za zračno puško Walther in dve zračni 

kartuši za zračno pištolo Steyr 

• Oblikovali smo novo pristopnico s soglasjem za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in 

obrazec za povračilo materialnih stroškov.  

• Transakcijski račun društva se je prenesel iz nove KBM na Delavsko hranilnico zaradi nižjih 

stroškov 
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• Vso poslovanje društva se je pričelo izvajati preko transakcijskega računa, blagajniško 

poslovanje se je zmanjšalo na minimum 

• Nabavile so se tri rabljene serijske puške in ena standard Junior puška   

• Obravnavale so se tri vloge za oprostitev plačila članarine 

• Obravnaval se je predlog za nabavo el. Tarč po prejemu dveh ponudb. Nabava dveh el. tarč 

se je izvršila pri prodajalcu R.D. d.o.o. v skupnem znesku 4.300,00 eur. Montažo so izvedli 

člani. 

• Določeni so bili novi kriteriji za nastope na tekmovanjih in usklajeni z normami, ki jih je podala 

SZS. 

• Izvedena je bila zamenjava vzmeti in mehanizmov na serijskih zračnih puškah 

• Sestavila se je komisija za popis osnovnih sredstev, ki je bil odlično opravila svoje delo. Vsi 

popravki in neskladja so bili razrešeni in vneseni v poslovni sistem 

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

testirana municija (po potrebah) za zračno orožje ter jermeni in zaponke za MK serijske puške 

• Nabavile so se na podlagi predloga Renate Oražem tudi dvoje strelske hlače za mlajša člana 

• Nabavil se je tudi ves potreben potrošni material za treninge in tekmovanja 

• Klemen Bučar vzpostavlja povezavo Sius tarč na zaslonu v hodniku strelišča 

• Sprejet je bil predlog Jožeta Kolenca za nabavo strelskih čevljev za Oljo Kolenc iz 

sponzorskih sredstev 

• Jože Kolenc, Renata Oražem, Žiga Habjan, Rok in Franci Ivanc so se udeležili seminarja za 

podaljšanje trenerskih licenc 

• Alain Vidmar je pridobil naziv Strokovni sodelavec I. v športnem streljanju 

• 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 

• Rok Ivanc je vodil priprave, ki jih je organizirala SZS za mlade perspektivne strelce s pištolo 

• Uskladila so se dežurstva na strelišču in urnik treningov 

• Uskladil se je seznam tekmovalcev za ligaška tekmovanja v strelski sezoni 2019/2020 

• Organiziran je bil sestanek s tekmovalci 

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

streljanja za učence OŠ Brinje in OŠ Louisa Adamiča 

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

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

tekmovanj in prispevki s tekmovanj ter vsa ostala obvestila o tekmovanjih 
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• izpeljana so bila vsa tekmovanja po začrtanem planu 

• novoletna zabava z delavnico na kateri so se izdelovale voščilnice je bila organizirana s 

pomočjo mamic in družine Ivanc 

• Sodelovali smo pri izvedbi šolskih tekmovanj 

 

Glede na letni program dela društva 2019 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 

• Interna izobraževanja 

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

orožjem na 25 in 50 m 

• 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 

• Izvedba začetne šole streljanja za učence OŠ Šmarje – Sap, ki se naše povabilo niso odzvali 

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. 

 

 

 

 

Predsednica društva 

Mateja Kernjak Slak  
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Seznam članov SD Grosuplje v letu 2019 (označeni člani so bili včlanjeni do sep. 2019 in za novo 
strelsko sezono 2019 / 2020 niso plačali članarine): 
 

Zap. Št. Priimek in ime Leto rojstva  Zap. Št. Priimek in ime Leto rojstva 

1. Macuka Matteo Matjaž 2012  43. Kolenc Olja 2002 

2. Česen Marsel 2011  44. Predalič Pulko Hana 2002 

3. Katarinčič Marko 2011  45. Trontelj Anja 2002 

4. Preradovič Taj 2011  46. Urbas Matej 2002 

5. Mihalič Oskar 2009  47. Zelnik Gregorčič Ula 2001 

6. Trček Vid 2009  48. Slak Amadej 2000 

7. Verhovšek Svit 2009  49. Gašperič David 1999 

8. Gačnik Maks 2008  50. Slak Rebeka 1999 

9. Kadunc Klemen Amadej 2008  51. Miklič Žiga 1998 

10. Koželj Nejc 2008  52. Kolenc Jan 1997 

11. Krejan Cingerle Katja 2008  53. Jerovšek Klavdija 1996 

12. Kužnik Lana 2008  54. Ivanc Rok 1987 

13. Lampič Jan 2008  55. Poje Andraž 1987 

14. Lipovšek Ian 2008  56. Habjan Žiga 1986 

15. Suhadolc Mayu 2008  57. Moičević Željko 1984 

16. Meglen Urban 2008  58. Meglen Robert 1977 

17. Novaković Zala 2008  59. Meglen Simona 1977 

18. Pečelin Jon 2008  60. Zakrajšek Toni 1976 

19. Slak Timotej 2008  61. Bučar Klemen 1975 

20. Andročec Tinkara 2006  62. Kernjak Slak Mateja 1974 

21. Bertalanič Nejc 2006  63. Lakner Matjaž 1973 

22. Ivanc Anej 2006  64. Mihalič Damjan 1973 

23. Krejan Cingerle Žan  2006  65. Vidmar Alain 1973 

24. Kužnik Tjaša 2006  66. Oražem Renata 1972 

25. Ribič  Neja 2005  67. Urbas Aleš 1969 

26. Urbas Inja 2005  68. Jerovšek Ignac 1963 

27. Gamil Nilay 2005  69. Ivanc Franci 1962 

28. Josić Tiana 2005  70. Lobe Rajko 1961 

29. Katarinčič Aleš 2005  71. Lesar Anton 1960 

30. Kosi Aljaž 2005  72. Kozlevčar Marjana 1959 

31. Lampič Ema 2005  73. Kozlevčar  Jože 1957 

32. Marinčič  Marcel 2005  74. Skušek Marko 1957 

33. Merčnik Jure 2005  75. Kolenc Jože 1956 

34. Vidov Neja 2005  76. Culjkar Andrej 1950 

35. Rombo Mark 2005  77. Andročec  Drago 1949 

36. Breskvar Potecin Natalija 2004  78. Jeršin Slavko 1944 

37. Vidic Maruša 2004  79. Koletnik Marija 1942 

38. Andročec Vid 2003  80. Gabršček Danica 1941 

39. Bukšek Gal 2003  81. Viršek Janez Ivan 1941 

40. Slak Sara 2003  82. Cimperman Marija 1939 

41. Erjavec Laura 2002  83. Jesih Marija 1938 

42. Katarinčič Zala 2002  84. Jesih Martin 1935 

Priloga 1 
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