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Na podlagi prvega odstavka 22 člena Statuta Strelske zveze Sevnica št. 026000072/97 z dne 17.04.1999 (Zakon o društvih Ur.list 60/95, 49/98-odločba US in
89/99) in Zakona o orožju (Ur. List RS št.: 23/05 Zoro-1 UPB-1 in 85/09 Zoro-1B) in
Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na
strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Ur.List RS št. 66/2001) predpisujem:
REDA NA
STRELIŠČU »IZMA«
ki določa standardne operativne postopke za rezervacijo in uporabo strelišča.
Namenjen je varni izvedbi strelskih aktivnosti. Uporabljajo ga vsi izvajalci streljanja.
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SPLOŠNE DOLOČBE
NAMEN REDA NA STRELIŠČU
01. Red na strelišču »Izma« predpisuje način uporabe objektov in naprav v času izvajanja
streljanja. Posebej določa način vstopa, organizacijo dela, zagotavljanje varnosti in način
urejanja strelišča po končanem streljanju.
Namenjeno je vsem izvajalcem streljanja, ki morajo biti pred izvedbo aktivnosti seznanjeni z
njegovo vsebino. Z dosledno uporabo izvajalci zagotovijo varen in nemoten potek izvedbe
streljanja.

IZVAJANJE REDA NA STRELIŠČU
02. Za pripravo streljanja izvajalci dobijo red na strelišču po opravljeni rezervaciji strelišča pri
predstavniku Strelske zveze Sevnica. Vse vrste streljanja je potrebno pripraviti in izvesti v
skladu z določili reda na strelišču. Posebno pozornost je potrebno posvetiti spoštovanju
smeri streljanja, ki ne sme presegati predpisanih omejitev.
03. En izvod reda se vedno nahaja na strelišču za potrebe vodje streljanja. Dva izvoda sta na
sedežu strelske zveze in sta namenjena za pripravo izvajalcev streljanja.
04. Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in
varnost drugih oseb na tem strelišču, zato se od njih zahteva stalna pozornost in skrbnost pri
ravnanju z orožjem, samodisciplina ter previdnost med gibanjem po območju strelišča.

POMEN POJMOV
05. Izvajalec streljanja je skupina posameznikov, društvo, podjetje, enota Slovenske policije
ali vojske in drugi, ki rezervirajo strelišče za izvedbo streljanja.
06. Vodja streljanja je posameznik, ki je s strani lastnika ali najemnika strelišča neposredno
pooblaščen za vodenje streljanja in vzdrževanje reda na strelišču.
07. Obiskovalec strelišča je vsak posameznik, ki se nahaja na območju parcele.
08. Strelec je posameznik, ki na območju strelišča neposredno izvaja streljanje.
09. Rokovanje z orožjem je prijemanje, pomerjanje, repetiranje in proženje orožja ter
manipulacija z nabojniki ali strelivom.
10. Orožje je izpraznjeno, ko je pri pištolah izvlečen nabojnik in izpraznjen nabojnik (brez
nabojev), pri puškah prazen nabojnik, izpraznjeno ležišče naboja v cevi, zaklep ali repetirni
mehanizem v zadnjem položaju, pri revolverjih je prazen vrtljivi bobnič.
11. Smer streljanja je smer od stavbe strelišča ( položaja strelskih mest) proti rovu 200 m v
kateri se lahko varno izvaja streljanje. Na levi in desni strani je omejena z širino rova na
katerem se izvaja streljanje ( 50m, 100m, 200m ali 300m), ter po višini z vodoravno linijo, ki
je na višini 1 m od nivoja nabrežja rova 50 m.
12. Nepooblaščeni uporabnik strelišča je vsak uporabnik, ki brez rezervacije in odobritve
izvaja streljanje ali druge aktivnosti na strelišču.
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13. Strelišče je celotni prostor, ki ga zajema parcelna številka 2531/167.
14. Varnostna cona je posebej določen in označen prostor na strelišču, kjer lahko strelec
brez ukaza vodje streljanja prosto rokuje z izpraznjenim orožjem, ga razstavlja, sestavlja,
popravlja ali čisti.
15. Prostor za pripravo orožja je prostor, ki ga določi vodja streljanja in je namenjen za
neposredno pripravo orožja pred vstopom izvajalcev streljanja na ognjeni položaj (strelsko
mesto). Orožje v tem prostoru mora biti prazno brez nabojnikov (okvirjev) ali kakršne koli
druge shrambe za naboje.
16. Prostor za čiščenje orožja je prostor, ki ga določi vodja streljanja in je namenjen za
čiščenje orožja po končanem streljanju. Pred vstopom v ta prostor mora vodja streljanja
zagotoviti da je orožje pregledano in prazno brez nabojev.
17. Dežurni je predstavnik Strelske zveze Sevnica, ki ugotavlja ali izvajalec streljanja
organizira in izvaja streljanje v skladu z redom na strelišču.
18. Predstavnik strelske zveze je lahko dežurni, tajnik ali predsednik.
19. »Knjiga rezervacije strelišča« je knjiga v katero se vpisujejo vse rezervacije strelišča v
tekočem letu. Nahaja se pri predstavniku Strelske zveze Sevnica.
20. »Knjiga o izvajanju streljanja in prepustitvi orožja v uporabo« je knjiga v katero se
vpisujejo vse aktivnosti in izvedena streljanja na strelišču. Vpišejo se podatki o posamezniku,
ki izvaja streljanje, podatki o orožju, podatki o strelivu, datum in ura izvajanja streljanja ter
ime in priimek odgovorne osebe strelišča. Knjiga se nahaja na strelišču v pisarni.
21. Oprema strelišča zajema kovinske in lesene nosilce tarč, stole, klopi, mize, padajoče,
obračajoče in premične tarče, stojala za nastavitev merilnih naprav na puškah, preproge in
podstavke za strelska mesta, daljnoglede, zaščitnike sluha za protihrupno zaščito,
indukcijske telefone, orodje za vzdrževanje nosilcev tarč, zastavice in table za označevanje
in druge pripomočke na strelišču.

REZERVACIJA STRELIŠČA
22. Rezervacija strelišča se izvaja na naslednje načine:

Pisno na naslov Strelska zveza Sevnica Kvedrova cesta 30 a 8290 Sevnica,
Pisno preko e-maila sz.sevnica@gmali.com ,
Na GSM 051 796 919.
Predstavnik strelske zveze odobri rezervacijo glede na proste termine, ki so v »Knjigi
rezervacije strelišča« za tekoče leto.
23. Strelišče je možno rezervirati vsak delovni dan od 8:00 do 22:00 ure. Ob vikendih

in praznikih izvajanje streljanja ni dovoljeno. Izjema so le sobote in nedelje v primeru
organizacije večjih tekmovanj ali usposabljanja rezerve Slovenske policije ali vojske.
V tem primeru je potrebno vnaprej obvestiti občane o strelskih aktivnostih.
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VSTOP V OBJEKT
24. Vstop v objekt strelišča je dovoljen le skozi glavni vhod (vhodna vrata) z uporabo
originalnega izvoda ključa. Izvajalec pridobi ključ od predstavnika Strelske zveze. Vstopi z
»ilegalno izdelanimi« ključi bodo obravnavani kot nepooblaščeni vhodi.
Uporaba nosilcev tarč
25. Izvajalec streljanja lahko uporablja le tarče na lesenih ali železnih nosilcih in sicer tako,
da jih namesti v smeri streljanja pred ali na brežino rova (zaklonilnika). Nosilci tarč ali tarče
nameščene izven smeri streljanja bodo obravnavane kot kršitev varnostnih določil izvajalca
streljanja.
26. Tarče za izvedbo praktičnega streljanja (pravila IPSC, IDPA) se namestijo v smeri
streljanja pred rovom 50 m.
Uporaba prve pomoči
27. Uporaba sanitetnega materiala iz omarice prve pomoči je dovoljena le ob morebitnih
poškodbah pri izvajanju aktivnosti na strelišču. Izvajalec streljanja mora v »Knjigo o izvajanju
streljanja in prepustitvi orožja v uporabo« vpisati namen uporabe in porabljena materialna
sredstva zaradi dopolnitve.
Uporaba električne energije
28. Uporaba električne energije je dovoljena le za aktivnosti, ki so neposredno povezane z
izvedbo streljanja. Izvajalec streljanja mora poskrbeti, da so pred odhodom iz objekta
izklopljeni vsi električni uporabniki in glavno stikalo.

ORGANIZACIJA DELA NA STRELIŠČU
29. Izvajalec streljanja mora zagotoviti v času priprav in izvedbe streljanja ter v času izvedbe
zaključnih aktivnosti spoštovanje določil reda na strelišču. Na strelišču je dovoljena izvedba
streljanja z orožjem kalibra do 12,7 mm.
Uporaba objekta
30. Objekt strelišča je namenjen pripravi strelskih mest, oblikovanju linije streljanja, ter
izvedbi streljanja. V prostoru je možno pripraviti do 10 strelskih mest za izvajanje streljanja s
pištolo ali puško.
31. Izvajalec streljanja lahko v objektu uporablja le prostore, ki so odklenjeni in so namenjeni
za oddajanje drugim uporabnikom. Za uporabo ostalih prostorov je potrebno posebej pridobiti
soglasje in ključe od predstavnikov Strelske zveze Sevnica.
32. Izvajalec streljanja lahko kot dober gospodar uporablja opremo, ki je v objektu. V
primeru, da uporablja svojo opremo, jo mora po izvedbi streljanja odstraniti iz objekta razen,
če se z dežurnim dogovori, da se hrani v objektu do naslednjega streljanja, vendar največ do
30 dni.
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Uporaba prostora pred streliščem
33. Prostor pred streliščem se uporablja za namestitev tarč v primeru, da izvajalec streljanja
potrebuje več kot 10 strelskih mest in jih ne more pripraviti v stavbi strelišča ali, če izvaja
streljanje IPSC ali IDPA disciplin. Prostor med rovi se ne uporablja za streljanje.
Uporaba zaklonov za tarče
34. Zakloni za tarče se uporabljajo, pri izvedbi športnega streljanja, za zaščito osebja
namenjenega za menjavo in obračanje tarč ter sporočanje rezultatov. Med izvajanjem
streljanja se koristijo tudi za skladiščenje tarč za prihajajoče izmene strelcev.
35. Zaradi varnosti je, pri izvedbi športnega streljanja, do nadaljnjega prepovedana uporaba
rova na 100 in 200 m. Dovoljena je le uporaba rova na 50 m.
Izvajanje streljanja
36. Pri streljanju je dovoljeno uporabljati samo brezhibno orožje in strelivo.
37. Strelci orožje pripravijo in preverijo v varnostni coni. Pred začetkom streljanja čakajo na
izhodiščni liniji in gredo na strelsko linijo samo po ukazu vodje streljanja.
38. Na ukaz vodje streljanja pričnejo s polnjenjem orožja (nabojnika) in čakajo na signal za
začetek streljanja.
39. Orožja se med streljanjem ne sme odstraniti s strelne črte, razen z dovoljenjem vodje
streljanja, ki predhodno orožje pregleda.
40. Strogo je prepovedano obračanje orožja iz smeri streljanja.
41. Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, kar preveri vodja streljanja. Pred
tem ne smejo zapustiti strelske črte.
Zastoji in okvare
42. Če pri streljanju pride do zastoja, ga strelec sam odpravi na varen način ali pokliče vodjo
streljanja. Varen način pomeni, da pri odpravljanju zastoja, strelec drži orožje usmerjeno le v
liniji streljanja. Če med streljanjem pride do okvare orožja, strelec streljanje prekine in orožje
varno odloži s cevjo usmerjeno v smeri streljanja ter o tem z dvigom roke obvesti vodjo
streljanja.
Uporaba zaščitnih sredstev
43. Pri streljanju je obvezna uporaba zaščitnih sredstev za vid in sluh. Če se na strelišču
strelja na kovinske tarče je uporaba zaščite vida potrebna tudi za vse obiskovalce na
strelišču.

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI VELJAJO NASLEDNJA PRAVILA:
44. Obiskovalci morajo biti podrobno seznanjeni s potekom in načinom izvajanja streljanja,
smerjo streljanja, izhodiščnim mestom, strelskimi mesti in mestom namenjenim za gledalce.
45. Strelišče mora imeti posebej označeno varnostno cono, kjer strelci lahko prosto rokujejo
s preverjenim in praznim orožjem.
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46. Tujega orožja, streliva in pribora se brez privolitve lastnika ni dovoljeno dotikati ali ga
prijemati.
47. Na strelišču je dovoljeno nošenje orožja, streliva v toku ali torbi.
48. Na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla na kateri so izpisana pravila za
vzdrževanje reda na strelišču.
49. Kajenje, uživanje hrane in pijače na strelski liniji ni dovoljeno.
50. Na strelišču mora biti poskrbljeno za varnost tako, da je strelišče zavarovano z ograjo ali
opozorilnimi trakovi, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom:
»pozor strelišče – prehod prepovedan«.
51. Z odpadki na strelišču je potrebno ravnati v skladu s predpisi o varstvu okolja in jih
odlagati v ustrezne vreče in odstraniti s strelišča po končani aktivnosti.
Varnostna cona
52. Varnostno cono levo in desno od smeri streljanja je prikazana na shemi varovanja.
Zajema prostor, ki se na levi strani gledano v smeri streljanja začne od levega konca
nabrežja rova 50 m in gre v nasprotni smeri urnega kazalca tako da zajame še območje 20
m za stavbo strelišča in se konča na koncu desne strani nabrežja rova 50 m. Varnostna
cona je po višini omejena od spodaj z nivojem zemlje in zgoraj z višino 1 m od nivoja
nabrežja rova 50 m.
DOLŽNOSTI VODJE STRELJANJA
53. Naloge vodje (izvajalca) streljanja pred začetkom streljanja, navedene po zaporedju
izvajanja, so:
- Pregledati celotno območje strelišča do rova 300 m s posebno pozornostjo na pogozdeni
del leve in desne meje strelišča, pregledati postavitev traku in tabel, pri tem pa opozoriti
vse osebe, ki bi se nahajale v območju strelišča da takoj zapustijo strelišče,
- seznaniti obiskovalce ob prihodu na strelišče z redom na strelišču in varnostnimi ukrepi,
- strelcem, ki streljajo z lastnim orožjem, preveriti veljavnost orožnih listin, brezhibnost
delovanja orožja in primernost streliva,
- seznaniti strelce s potekom in načinom izvedbe streljanja,
- odreče izvajanje streljanja posamezniku, ki je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če
njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže na to, da ne bo varno uporabljal orožja in
ga po potrebi tudi odstraniti s strelišča,
- prepreči strelcem izvedbo streljanja brez uporabe zaščitnih sredstev,
- nudi obiskovalcem na strelišču vse potrebne informacije,
- prekine streljanje v primeru kršenja reda na strelišču ali neupoštevanja varnostnih
ukrepov ter ukreniti vse potrebno, da se streljanje lahko varno nadaljuje,
- osebam, ki so kršile red na strelišču ali niso upoštevale varnostnih ukrepov preprečit
zadrževanje na območju strelišča,
- zagotovi varnost na strelišču z vsemi potrebnimi ukrepi.
Vodja streljanja je dolžan vse imetnike orožja vpisati v Knjigo o izvajanju streljanja (obrazec
št. 41, 56. člen Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju).
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DOLŽNOSTI STRELCEV IN OBISKOVALCEV
54. Za zagotovitev varnosti so njihove dolžnosti naslednje:
– ob prihodu na strelišču so se dolžni seznaniti z Redom strelišču in varnostnimi ukrepi,
– lastniki orožja morajo na zahtevo vodje streljanja pokazati orožne listine in orožje,
– seznaniti se morajo s potekom in izvedbo streljanja,
– ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja,
– s svojim ravnanjem zagotoviti varnost na strelišču,
– na zahtevo vodje streljanja je strelec dolžan takoj nehati streljati in izprazniti orožje,
– na zahtevo vodje streljanja se je strelec ali obiskovalec dolžan umakniti s strelišča.
UREJANJE STRELIŠČA PO UPORABI
55. Izvajalec streljanja mora po uporabi strelišče očistiti, pospraviti porabljene tarče, pobrati
tulce in jih odložiti v za to pripravljene zaboje. Odpadke, ki so nastali kot posledica izvedbe
streljanja je potrebno odložiti v zabojnike za odpadke, ki se nahajajo na levi in desni strani
stavbe strelišča. Druge odpadke mora izvajalec streljanja pospraviti v lastno odlagališče in
odnesti s seboj.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. Navodilo za izvajanje reda na strelišču »Izma« začne veljati takoj po podpisu
predsednika Strelske zveze Sevnica. Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati »Navodilo
za uporabo strelišča »Izma«, št.: 15-01/2005, z dne 27. 02. 2005.
57. Spremembe navodila se izvajajo po potrebi. Predlogi za spremembo se pripravijo na
podlagi pozitivnih izkušenj pridobljenih z uporabo strelišča ter z dobro prakso.

PREDSEDNIK SZ SEVNICA
Drago Slukan
Priloge:
Priloga št. 1 Sheme strelišča z varnostnimi koti,
Priloga št. 2 Fotokopija parcelne številke strelišča.
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SHEME STRELIŠČA Z VARNOSTNIMI KOTI

priloga št. 1

Rov 300 m

Cesta za Konjsko in LAZE

Varnostna cona

Smer streljanja

Rov 200 m

Gozdna
cesta

meje varnostne
cone

Gozdna
cesta

1m

Rov 100 m

Stavba
strelišč
a

Stražar 2
Stražar 1
Pomožni objekti

Rov 50 m

Brežina rova 50 m

Stavba strelišča
parkirišče

SEVNICA

Dovozna pot do strelišča

Stranski pogled na varnostno
cono po višini

Cone za urejanje delovnih točk

