(6.4.2017)
PREDLOGI SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO
ZA POPRAVKE OSNUTKA UREDBE z dne 4. 1. 2017

predlagani popravki so napisani krepko
črta se prečrtano besedilo
opombe in obrazložitve so napisane poševno
Na podlagi 30. in 38. člena, sedmega odstavka 51. člena, četrtega odstavka 53. člena, drugega
odstavka 54. člena, sedmega odstavka 56. člena in šestega odstavka 56.a člena Zakona o orožju
(Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in /16) sprejema Vlada Republike
Slovenije naslednjo:

UREDBO O TEHNIČNIH POGOJIH VAROVANJA PROSTOROV, KJER SE NAHAJA OROŽJE,
TEHNIČNIH POGOJIH, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STRELIŠČE ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI, REDU IN VARNOSTI NA STRELIŠČU IN POGOJIH ZA IZVAJANJE
STRELJANJA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa tehnične pogoje varovanja prostorov, kjer hranijo orožje posamezniki, ki orožje
zbirajo, gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe ter muzeji, pogoje, pod katerimi je
orožje mogoče razstavljati in hraniti, načine varovanja objektov in prostorov, ki so namenjeni za
promet z orožjem, načine varovanja objektov, prostorov in naprav, v katerih se izvaja dejavnost
strelišča, podrobnejše tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati strelišče za izvajanje dejavnosti,
določa Red in varnost na strelišču, pogoje za izvajanje streljanja ter obrazec potrdila o
izpolnjevanju pogojev iz 53. člena zakona, ki ureja orožje.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
tehnična zaščita pomeni mehansko ali elektronsko zaščito. Elektronski zaščiti je lahko
dodan video nadzorni sistem;
mehanska zaščita prostora pomeni, da morajo biti vsa okna, če se orožje hrani v pritličju
zgradbe protivlomne odpornosti, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda
P1A ali P6B. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti z jeklenimi rešetkami debeline najmanj 10
mm, ki preprečujejo vstop v prostor. Vrata v prostoru morajo biti najmanj protivlomne odpornosti
stopnje I, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 1143-1. Če so na vratih okna, morajo
biti ta protivlomne odpornosti, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 356, razreda P1A
ali P6B;
elektronska zaščita je sistem varovanja, ki ga sestavlja varnostna alarmna centrala, na
katero se lahko priključi vse vrste elektronskih javljalnikov, ki zaznajo in javijo neupravičen pristop
v varovani prostor;
video nadzorni sistem pomeni sistem, ki omogoča vizualno opazovanje in nadzor prostora,
ter kasnejše analize dogodkov v varovanih prostorih;

varnostna zasteklitev je zasteklitev proti vdoru, ki ustreza ali je enakovredna standardu
SIST EN 356, razreda P1A ali P6B;
varnostne shranjevalne enote so protivlomni sefi najmanj protivlomne odpornosti stopnje I
ali protivlomno utrjeni prostori, ki ustrezajo ali so enakovredni standardu SIST EN 1143-1;
vitrina za orožje je brez neposrednih odprtin, z varnostno zasteklitvijo in zaklenjena s
ključavnico mehanske odpornost I, ki ustreza ali je enakovredna standardu SIST EN 1303;
mehanska zapora, ki preprečuje odtujitev orožja, pomeni v primeru neposrednega dostopa
do orožja pritrditev orožja praviloma z jekleno pletenico debeline najmanj 2 mm, ki je na drugem
koncu fiksno pritrjena na trd predmet ali jeklena mrežasta ograja debeline najmanj 1,5 mm, ki
preprečuje neposreden dostop do orožja;
upravljavec strelišča je pravna oseba ali podjetnik, ki mu je bilo izdano dovoljenje za
izvajanje dejavnosti strelišča, oziroma lovsko in drugo strelišče ali zemljišče, ki ga uporablja
strelska organizacija, ki na podlagi priglasitve pri pristojni upravni enoti sme izvajati dejavnost
strelišča, oziroma najemnik strelišča, ki ga državni organ odda v najem za uporabo v civilne
namene;
območje strelišča je ustrezno zemljišče ali v prostorskem aktu določena površina za
dejavnost streljanja, ki je namenjena objektom oziroma ureditvi strelišča;
Opomba: Nesprejemljivo - če bi bila ureditev strelišča mogoča samo tam, kjer je to določeno in
predvideno s prostorskim aktom, pomeni to praktično ukinitev večine strelišč.
vodja streljanja je delavec strelišča, strelski sodnik, inštruktor, trener ali strelec
posameznik, ki je s strani upravljavca strelišča neposredno pisno ali ustno pooblaščen za vodenje
streljanja in vzdrževanje Re
 da na strelišču. Če vodja streljanja ni imenovan vnaprej, mora biti v
Redu na strelišču jasno opredeljeno, kako se ga določi in vpiše v dnevnik streljanja;
Opomba: upoštevati je treba, da je večina strelišč nekomercialnih, kjer ni plačanega osebja in je
vodja streljanja določen dinamično, po potrebi ali po dogovorjenem sistemu.
obiskovalec strelišča je vsak posameznik, ki se nahaja na območju strelišča;
strelec je posameznik, ki na območju strelišča rokuje z orožjem, nosi orožje ali izvaja
streljanje;
ravnanje rokovanje z orožjem so ročne manipulacije z orožjem (npr. prijemanje,
repetiranje in proženje orožja ter manipulacija s polnimi nabojniki ali strelivom);
ravnanje s strelivom ali polnim nabojniki pomeni manipulacijo nabojev, jemanje
polnih nabojnikov v roko, polnjenje ali praznjenje nabojnikov s strelivom;
Opomba: Manipulacija s strelivom mora biti prepovedana v varnostni coni, kjer je izjemoma
dovoljena manipulacija z orožjem. Če je povsod drugod na strelišču prepovedana nenadzorovana
manipulacija z orožjem, potem je lahko polnjenje nabojnikov (izven varnostne cone dovoljeno).
Npr. IPSC in druge dinamične discipline, biatlon.
prepustitev orožja pomeni predajo tega orožja tudi posamezniku, ki nima orožne listine, za
izvajanje streljanja na strelišču. Prepustitev orožja lahko izvede samo lastnik orožja z veljavnim
orožnim posestnim listom za to orožje. Omogočanje uporabe orožja, za katero je izdana
veljavna orožna listina, pod neposrednim nadzorom in na odgovornost lastnika, ne šteje za
prepustitev orožja.
Opomba: Gre za očiten poskus prepovedi dajanja orožja v uporabo med strelci in znotraj
družinskega kroga - če je posameznik (lastnik orožja) v neposredni bližini strelca, ki mu da orožje v
uporabo in če prevzema odgovornost, za to ni utemeljenih razlogov in bi bil unikum, glede na
zakonsko ureditev drugje. S takšnim določilom se ne bi zvišala varnost, pač pa bi se kriminaliziralo
najbolj naravno ravnanje - prenašanje znanja na prijatelje in potomce. Najobičajnejša praksa:
preizkus orožja strelskega kolega za novinca, pred odločitvijo za nakup, bi s predlagano dikcijo
postal (verjetno najpogostejši) prekršek. Nepomembno je, kdo je lastnik orožja, ki se daje v
uporabo, če je to varno in delujoče in če je uporabnik kompetenten, ter prevzame odgovornost za
orožje, ki ga je dal v uporabo drugemu strelcu ali svojemu sorodniku. Povsem nedopustno pa je,
da bi bilo dajanje v uporabo dopuščeno samo nekaterim uporabnikom (npr. lovcem, kot je
predlagano v 4. členu predloga za spremembe ZOro. Jasno mora biti, da prepustitev orožja
pomeni prepustitev orožja brez neposrednega nadzora, zato bi bilo najbolje, da se tako
pomembna opredelitev pojma uvrsti v sam zakon o orožju, nakar se lahko iz uredbe briše (naš

predlog)!
orožje je izpraznjeno, ko je iz njega odstranjeno strelivo;
strelna cona je površina v mejah od začetne pozicije streljanja do zaustavitve izstrelkov;
dovoljena skrajna smer streljanja je kot, do katerega je še dovoljeno obračanje in proženje
polnega orožja (običajno do roba skrajne tarče) v vertikalni in horizontalni smeri;
varnostna cona je posebej določen in označen prostor na strelišču, kjer lahko strelec brez
dovoljenja ukaza vodje streljanja prosto rokuje z izpraznjenim orožjem, ga razstavlja, sestavlja,
popravlja ali čisti in se pripravlja na izvajanje vaj ter se seznanja z Redom na strelišču, Varnostna
cona mora imeti označeno varno smer, ki velja, dokler zaklep ni ločen od cevi oz. je orožje
razstavljeno do te mere, da strel ni več mogoč. Vsako ravnanje s strelivom v varnostni coni
je prepovedano.
Opomba: če se v nadaljnjem besedilu uporablja varna smer, jo je potrebno definirati. Varnostna
cona se lahko PO POTREBI razdeli na več območij, če je to smiselno in to zahteva obseg
prireditve ali množičnost udeležbe - kot je opredeljeno v nadaljevanju čiščenje, neposredne
priprave…)
Utemeljitev: v varnostni coni se poleg razstavljanja in izjemoma čiščenja, izvaja predvsem jemanje
orožja iz torbe in njegovo nameščanje na pas, pa tudi poskusni potegi iz toka in sprožanje, kar
mora biti izvedeno v vnaprej določeno varno smer.
varna smer je praviloma smer tarč ali druga dovoljena smer orožja v katero lahko
sprožimo orožje brez nevarnosti za ljudi in premoženje;
polje streljanja je prostor znotraj potencialno nevarnega območja, kjer se izvaja streljanje.
Izbrano mora biti tako, da sta zagotovljena varnost zdravja in življenja ljudi, njihovega premoženja
ter okolice pred izstrelki iz orožja;
smer streljanja je vertikalna in horizontalna usmerjenost strelnih linij;
strelna linija je črta od ustja cevi do točke namerjanja orožja oziroma do točke zadetka
izstrelkov;
strelno mesto strelska pozicija je prostor na strelišču, od koder je dovoljeno streljanje
pozicija strelca v času streljanja;
Opomba: strelno mesto je kraj, pozicija pa v splošnem pomeni stav oz. položaj - drža strelca (stoje,
kleče, leže).
mesto za praznjenje in polnjenje orožja je mesto na strelišču, ki omogoča varno praznjenje
in polnjenje orožja brez nevarnosti za izvajalce streljanja, okolico in premoženje, praviloma se
orožje polni in prazni na strelnem mestu;
Opomba: mesto za polnjenje/praznjenje je praviloma strelno mesto (prej: pozicija) - le izjemoma se
orožje polni drugje, kot se izvaja streljanje (izjeme so opredeljene v 28. členu).
mesto za neposredne priprave je lahko določeno in označeno mesto na strelišču znotraj
varnostne cone, kjer se izvajalci streljanja pripravljajo na streljanje. Če strelišče nima označenega
mesta za neposredne priprave z določeno varno smerjo, ga po potrebi določi vodja streljanja in
ga označi;
Opomba: varnostna cona je mesto za priprave, pod pogojem, da tam ni dovoljeno polnjenje ali
ravnanje s strelivom - če je, bi moral biti na mestu "za neposredne priprave" predpisan neposreden
nadzor.
mesto za čiščenje orožja je določeno in označeno mesto v varnostni coni strelišča, kjer
izvajalci streljanja čistijo orožje, če strelišče nima označenega mesta za čiščenje, ga po
potrebi določi vodja streljanja in ga označi;
precizno streljanje je polavtomatsko, repetirno ali enostrelno streljanje z enovitimi izstrelki;
Opomba: gre za nepotrebno opredelitev izraza, ki je jasen (in ni uporabljen nikjer v uredbi), saj je
vsako streljanje “precizno”, če se strelja v tarče, za kar so predvidena strelišča. V nasprotnem bi
veljalo posebej opredeliti tudi streljanje z neenovitimi izstelki - šibrami?
nesipki materiali so zbita zemlja, zbiti pesek, kamen, les, beton in podobne strukture;
sipke snovi so razrahljan pesek, razrahljana zemlja in drugi granulati.
II. TEHNIČNI POGOJI VAROVANJA PROSTOROV, KJER SE NAHAJA OROŽJE

3. člen
(posameznik, ki zbira orožje)
(1) Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, mora biti
mehansko zaščiten.
(2) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v
vitrini za orožje ali varnostni shranjevalni enoti.
(3) Prostor, kjer posameznik hrani zbirko orožja iz 2. in 6. točke kategorije A, mora imeti poleg
mehanske zaščite tudi elektronsko zaščito.
Opomba: potrebno bo predefinirati kategorije zaradi direktive - elektronska zaščita je bila
predvidena za avtomatsko orožje, po novem pa bo v A kategoriji tudi cela vrsta polavtomatskega
orožja, ki ne zahteva tako strogega varnostnega režima.
(4) Avtomatsko orožje Orožje kategorije A, ki ga posameznik zbira, mora biti shranjeno v
varnostni shranjevalni enoti ali varovanem prostoru. Če je orožje razstavljeno, mora biti varovano z
mehansko zaporo.
Opomba: po novi direktivi v kategoriji A ni le avtomatsko orožje.
(5) Posameznik, ki zbira le hladno orožje iz 8. točke kategorije A, oziroma poseduje le orožje iz 2.
do 9. točke kategorije D, mora tega hraniti v prostoru, ki je mehansko zaščiten.
4. člen
(gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe)
(1) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, ki ga posedujejo gospodarske družbe,
podjetniki in druge pravne osebe, se mora hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali podjetnik
svoj sedež ali poslovno enoto ali v drugih prostorih, ki so ustrezno tehnično zaščiteni.
(2) Za hrambo orožja morajo biti imenovane odgovorne osebe, ki skrbijo za izdajo in hrambo
orožja.
(3) Orožje se lahko hrani v prostoru, ki je namenjen izključno hrambi orožja in je mehansko
zaščiten, ali v varnostni shranjevalni enoti. V času, ko v objektu ni prisotnih oseb, mora biti prostor
tudi elektronsko zaščiten. V primeru, da se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B,
C in iz 1. točke kategorije D mora biti v času, ko v objektu ni oseb, signal vezan na intervencijski
center varnostnega podjetja.
Opomba: vključiti kategorijo A in v primeru večje količine orožja zahtevati vezavo na varnostno
službo.
(4) Orožje se mora hraniti ločeno od streliva.
(5) Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki zbirajo le hladno orožje iz kategorije
A, oziroma posedujejo le orožje iz 2., 3., 4., 5. in 8. točke kategorije D, morajo tega hraniti v
prostoru, ki je mehansko zaščiten. Če prostor ni mehansko zaščiten, se mora takšno orožje hraniti
v varnostni shranjevalni enoti.
(6) V času redne dejavnosti v objektu mora biti prostor, kjer se hrani orožje ali strelivo, zaklenjen,
ključi pa pri odgovorni osebi oziroma osebi, ki je pooblaščena za izdajo strelnega orožja.
5. člen
(muzeji in drugi prostori za razstave)
(1) V muzejih in drugih prostorih za razstave mora biti orožje shranjeno v prostorih, ki so tehnično

zaščiteni in razstavljeno tako, da ga ni mogoče odtujiti.
(2) Prostor, kjer muzej hrani orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D, mora biti mehansko
in elektronsko zaščiten. Orožje mora biti shranjeno v vitrini za orožje ali protivlomnem sefu.
(3) Orožje kategorije A, razen hladnega orožja, mora biti shranjeno v protivlomnem sefu ali
varnostni shranjevalni enoti.
(4) Prostor, kjer se razstavlja orožje, mora biti fizično ali mehansko in elektronsko zaščiten. V času,
ko muzej ali drug prostor za razstave ne obratuje in v njem ni oseb, mora biti signal elektronske
zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.
(5) Orožje kategorije B, C in iz 1. točke kategorije D je lahko razstavljeno v vitrini za orožje.
(6) Razstavljeno orožje kategorije A, razen hladnega orožja, mora biti še dodatno zavarovano pred
odtujitvijo z mehansko zaporo in video nadzornim sistemom.
6. člen
(promet z orožjem)
(1) Prostori, namenjeni za promet z orožjem, morajo biti mehansko in elektronsko zaščiteni tako,
da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov
orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem
ni oseb, signal elektronske zaščite vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.
(2) Proizvedeno, predelano in popravljeno orožje se mora hraniti v prostoru, ki je ločen od prostora
za proizvodnjo, predelavo ali popravilo. Orožje se mora hraniti ločeno od streliva v varnostni
shranjevalni enoti.
(3) V prostorih, namenjenih za prodajo orožja, se orožje lahko razstavlja v vitrinah za orožje ali
tako, da je varovano z mehansko zaporo.
(4) Če se orožje razstavlja v izložbi, mora biti ta zaščitena z varnostno zasteklitvijo in elektronsko
zaščito proti razbitju. Varnostna zasteklitev se lahko nadomesti z jeklenimi rešetkami debeline
najmanj 10 mm z odprtinami, ki preprečujejo iznos razstavljenih predmetov.
(5) Če se prodaja opravlja le z orožjem iz 2. do 9. točke kategorije D, morajo biti prostori
mehansko zaščiteni. Takšno orožje se lahko razstavlja, kot je določeno v tretjem odstavku tega
člena. Če se orožje razstavlja v izložbi, mora biti ta mehansko zaščitena, kot je določeno v 4.
odstavku tega člena.
7. člen
(hramba orožja in streliva na strelišču)
(1) Prostor na strelišču, kjer se hranita orožje in strelivo, mora biti ločen od prostora, ki je
namenjen za izvajanje streljanja.
(2) Prostor, namenjen za hrambo orožja in streliva, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Če
prostor ni mehansko zaščiten, se lahko do 10 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije
D shrani v varnostni shranjevalni enoti. Orožje je treba hraniti ločeno od streliva v varnostni
shranjevalni enoti. Če se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke
kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb, signal elektronske zaščite
vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.

(3) V času redne dejavnosti v objektu, kjer se hrani orožje, mora biti prostor, v katerem se hrani
orožje, oziroma varnostna shranjevalna enota, zaklenjena, ključi pa pri odgovorni osebi.
III. TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STRELIŠČE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
8. člen
(globina potencialno nevarnega območja)
(1) Globina potencialno nevarnega območja je območje, v katerem lahko izstrelki in odbiti delci
ogrožajo izvajalce streljanja in druge udeležence, druge osebe, živali in premoženje, ki ni
streliška oprema. Če strelišče nima pregrad ali če v potencialno nevarnem območju oziroma
njegovem delu ni na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča
nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, kot to določa prvi odstavek 10. člena te
uredbe, je treba v času streljanja preprečiti nekontroliran dostop na območje, ki predstavlja globino
potencialno nevarnega območja, na strelišču z nasipi ali drugimi ukrepi za zagotavljanje
varnosti, pa je potrebno preprečiti nekontroliran dostop na samo polje streljanja.
Opomba: živali in premoženje so v vsakem GPNO (krti, srne, ptice, stojala, drevje..) predlagana
dikcija je neizvedljiva. Dostop mora biti onemogočen v območje celotne GPNO le, če ni varnostnih
nasipov ali drugih ukrepov, sicer mora biti onemogočen dostop v območje znotraj pregrad - polje
streljanja!
(2) Najpogostejši razredi kalibrov in maksimalni dometi izstrelkov za opredelitev globine
potencialno nevarnega območja so določeni v tabeli iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Če
razred kalibra in maksimalni domet izstrelka nista razvidna iz tabele, se upoštevajo drugi
verodostojni viri (npr. mnenje puškarja, proizvajalca orožja, itd.).
(3) Diagram globine potencialno nevarnega območja je prikazan v prilogi 2, ki je sestavni del te
uredbe.
9. člen
(dovoljena skrajna smer streljanja)
Dovoljene skrajne smeri streljanja morajo biti določene v elaboratu strelišča.
10. člen
(strelne cone)
(1) Strelne cone morajo biti od ostalih con strelišča in od ostale okolice, glede na dovoljene
skrajne smeri streljanja in dovoljene smeri polnega orožja, v celoti v celotni dolžini strelnih
linij ločene najmanj s prečnimi strelnimi pregradami in varnostnimi vzdolžnimi bočnimi
pregradami, ki zadržijo vse tipe izstrelkov, ki se uporabljajo na strelišču, razen če je v potencialno
nevarnem območju ali njegovem delu na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki
ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje. Ukrepe za drug način
zagotovitve varnega streljanja je potrebno opredeliti v elaboratu.
Opomba: Fizična ločitev s pregradami je smiselna in nujna v smereh, kamor se strelja in kamor je
dovoljeno obračati polno orožje - gradnja nasipov in pregrad v smereh, kamor se ne strelja in
kamor je prepovedano obračati cev polnega orožja ni upravičena in ne prispeva k varnosti. “V
celotni dolžini strelnih linij” ni dobra definicija, saj imajo lahko pregrade prehode, če se prekrivajo
tako, da izstrelek vseeno zadržijo v strelni coni.
(2) Tarče, makete, nosilci za tarče ter drugi pripomočki v strelnih conah morajo biti nameščeni
tako, da ne pride do ogrožanja varnosti zdravja ali življenja ljudi, okolice in naprav na strelišču
zaradi odbojev ali drugih zanosov izstrelkov.
11. člen
(odprta strelišča)

(1) Površina tal v strelni coni mora biti narejena tako, da pri strelih, ki so sproženi pod dovoljenimi
nakloni od navpičnice, ne pride do odbojev izstrelkov izven mej strelišča. Uporabniška površina tal
mora strelcem omogočati zanesljivo statično ali dinamično oporo, ki skladno z Redom na strelišču
ali pravili posamezne panožne strelske zveze omogoča varno izvedbo streljanja.
(2) Prečna strelna Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja,
ki se uporabljajo na strelišču, ter mora preprečevati odboje priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in
odkruške materialov zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je prečna strelna pregrada iz
homogenih ali sipkih materialov ustrezna, če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od
navpičnice proti smeri streljanja največ 45 stopinj za homogene in največ 60 stopinj za sipke
materiale in če so njene bočne meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 8 stopinj
horizontalno od dovoljenih skrajnih smeri streljanja. Za ustrezno pregrado lahko šteje tudi
ustrezna naravna značilnost zemljišča (npr. hrib).
(3) Minimalna višina neprebojnega dela prečne strelne pregrade se določi po spodnji tabeli
glede na razdaljo od začetka strelne cone do vznožja strelne pregrade. Za kratkocevna orožja
mora biti višina njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 10 stopinj vertikalno od talne črte
začetka strelne cone.
strelna razdalja

minimalna višina neprebojnega dela
prečne strelne pregrade

0 - 30 m

3m

>30 - 105 m

5m

>105 m - 305 m

10 m

>305 m - 1005 m

20 m

>1005 m

30 m

(4) Za dolgocevna orožja, za precizna streljanja z naslonom, mora biti višina njenega
neprebojnega dela v razmerju najmanj 4 stopinje vertikalno od talne črte začetka strelne cone.
Opomba: Za biatlon (brez naslona) bi bila po predlagani dikciji potrebna višina 10 stopinj = 8,8
metrski nasip na 50 m strelišču? Na 200 m strelišču pa za streljanje s pištolo kar 35 m nasip.
Določba s kotom tu ni primerna, predlagamo določene mejne viišine, glede na realne razdalje in
smiseln varnostni dodatek.
(45) Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 3 metrov.
(56) Varnostna vzdolžna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se
uporabljajo na streliščih in bi znotraj naklonov GPNO prileteli zaradi nekontroliranih strelov ali
odbojev, ter mora preprečevati izlete priletelih izstrelkov, delov izstrelkov in odkruške materialov
zadetkov zunaj mej strelne cone. Šteje se, da je varnostna vzdolžna bočna pregrada iz
homogenih ali sipkih materialov ustrezna, če je njen čelni nagib do 45 ali do 60 stopinj od
navpičnice, v smeri pravokotno od pregrade, največ 45 stopinj za homogene in največ 60
stopinj za sipke materiale., ki sega od začetka strelne cone do strelne pregrade in če je višina
njenega neprebojnega dela v razmerju najmanj 12 stopinj vertikalno od nasprotne bočne talne črte
strelne cone. Višina neprebojnega dela ne sme biti nižja od 2 metrov. Za ustrezno pregrado
lahko šteje tudi ustrezna naravna značilnost zemljišča (npr. hrib).

(6) Minimalna višina neprebojnega dela varnostne vzdolžne pregrade se določi po spodnji
tabeli glede na širino strelne cone oz. razdaljo med dvema vzporednima vzdolžnima
pregradama:
razdalja med vzporednima
vzdolžnima pregradama

minimalna višina neprebojnega dela
vzdolžne varnostne pregrade

0 - 30 m

2m

>30 - 50 m

3m

>50 - 100 m

5m

>100 m

10 m

(7) Vertikalne pregrade za zaustavitev izstrelkov se uporabljajo v primerih, ko čelni nagib razmerje
med višino neprebojnega dela strelne pregrade in med talno črto začetka strelne cone ne dosega
predpisanega naklona in ko kljub upoštevanju izvedbenih pogojev za talno površino prečne
strelne in varnostnih vzdolžnih bočne pregrade ni mogoče drugače preprečiti izleta iz strelne
cone.
(8) Ne glede na drugi, šesti in sedmi odstavek tega člena, se kot ustrezne prečne strelne pregrade,
varnostne vzdolžne bočne pregrade in vertikalne pregrade štejejo tudi certificirane konstrukcije,
če so izvedene na način, da streljanje ne povzroča nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi,
premoženje ali motenje posesti.
Opomba: Predlagana dikcija je neustrezna, ni navedeno niti kdo jih certificira.
(6) V primeru, da je gorljivost materialov pregrad in tal večja od razreda gorljivosti, določenem v
standardu SIST EN 13501-1/ CFL – S1 = DIN 4102-1/ B1 – težko gorljivo, mora biti strelišče
opremljeno z gasilnim aparatom.
(7) Strelna mesta Strelske pozicije morajo biti razmeščene na črti, ki tvori najmanj 80 stopinj od
skrajnih smeri streljanja ostalih strelskih pozicij v isti strelni coni. Bočna strelna mesta Bočne
strelske pozicije morajo biti v medsebojnem (horizontalnem) razmiku najmanj 1 metra, merjeno od
sredinskih črt pozicij. Če je začetek strelne linije (pri ustju cevi orožja) višji od 1.8 metra od talne
črte začetka strelne cone, morajo biti strelne in bočne pregrade v strelni coni proporcionalno višje
od predpisanih minimalnih višin iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Opomba: Konsistenca izrazov.
12. člen
(pokrita strelišča)
(1) V primeru, da je strelna cona izvedena v nadstropju, mora biti površina tal v celotnem obsegu
neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču. Uporabniška
površina tal mora strelcem omogočati zanesljivo statično ali dinamično oporo, ki skladno z Redom
na strelišču omogoča varno izvedbo streljanja.
(2) Stropni del strelne cone mora biti v celotnem obsegu neprebojen za vse tipe izstrelkov in
načine streljanja, ki se uporabljajo na strelišču ali pa mora biti zgrajen tako, da dopušča le izlet
izstrelkov, ki so izstreljeni navpično oziroma največ 15 stopinj od navpične smeri.
Opomba: Navpično izstreljene krogle ne potujejo po balistični krivulji in praviloma ne predstavljajo

nevarnosti, določba pa omogoča izvedbo strelišča z dnevno svetlobo
(3) Prečna strelna Čelna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov in načine streljanja,
ki se uporabljajo na strelišču. Šteje se, da je prečna strelna pregrada ustrezna, če so njene bočne
meje (levo in desno) podaljšane v razmerju najmanj 5 stopinj (horizontalno) od dovoljene skrajne
smeri streljanja. Višina neprebojnega dela mora segati od tal do stropa.
Opomba: konsistenca izrazov.
(4) Varnostna vzdolžna bočna pregrada mora biti neprebojna za vse tipe izstrelkov, ki se
uporabljajo na strelišču in ki bi prileteli zaradi nekontroliranih strelov ali odbojev. Šteje se, da je
varnostna bočna pregrada ustrezna, če sega od začetka strelne cone do strelne pregrade oz. če
se medsebojno prekrivata do te mere, da ni mogoč izlet izstrelkov. Višina neprebojnega dela
mora segati od tal do neprebojnega dela stropa.
Opomba: konsistenca izrazov. Med prečno in vzdolžno pregrado je lahko prehod, če se ustrezno
prekrivata (izstrelek, ki gre mimo ene, zadane drugo).
(5) Vse odprtine in konstrukcije v prečnih strelnih pregradah, varnostnih vzdolžnih bočnih
pregradah in tleh morajo biti narejene tako, da ni mogoč izlet izstrelkov zunaj strelne cone.
(6) Obloge stranskih sten in stropa morajo biti iz materialov z zvočno absorbcijo v skladu s
harmoniziranim standardom.
(7) Materiali prečnih strelnih in varnostnih vzdolžnih bočnih pregrad, stropnega dela, talnih
površin, kot tudi materiali stenskih, stropnih in talnih oblog, morajo biti v razredu gorljivosti,
določenem v standardu EN 13501-1/ CFL – S1 = DIN 4102-1/ B1 – težko gorljivo.
(8) Odsesavanje zdravju škodljivih plinov in prezračevanje mora v skladu z veljavnimi predpisi s
področja zdravstvenega varstva ali varstva pri delu in v skladu s harmoniziranimi standardi za
pokrita strelišča omogočati odstranjevanje lebdečih prašnatih delcev ter škodljivih plinov in
dovajanje svežega zraka. Kapaciteta ventilacije mora znašati najmanj 2.5 kratno izmenjavo zraka
za kalibre razreda I, ki so določeni v tabeli iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, pri kalibrih
razredov II. do IV., pa najmanj 10 kratno izmenjavo zraka na uro. Zagotovljen mora biti sistem
filtriranja odjemnega zraka, ki preprečuje izhod prašnih delcev v okolico strelišča v skladu s
harmoniziranimi standardi.
(9) Strelna mesta Strelske pozicije morajo biti razmeščene na črti, ki tvori najmanj 80 stopinj od
dovoljenih skrajnih smeri streljanja ostalih strelskih pozicij v strelni coni. Bočne strelske pozicije
morajo biti v medsebojnem (horizontalnem) razmiku najmanj 1 metra, merjeno od sredinskih črt
pozicij.
IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI STRELIŠČA
13. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik, ki izvaja dejavnost strelišča
pridobitno, navesti ime strelišča, lokacijo strelišča, vrsto strelišča (odprto ali pokrito), podatke o
pravni osebi ali podjetniku, ki izvaja dejavnost strelišča pridobitno (firma/ime, matična številka ter
sedež in naslov), podatke o zastopniku, odgovorni osebi ter zaposlenih posameznikov, ki
neposredno rokujejo z orožjem, (ime, priimek, EMŠO, stalno prebivališče, številka orožne listine
oziroma številka potrdila o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih
posameznikov, kontakt) ter priložiti potrdilo o preizkusu znanja z orožjem, potrdilo o opravljenem
zdravniškem pregledu (za osebe, ki jim ni izdana orožna listina), dokazilo o ustreznosti
prostorov, namenjenih za izvajanje dejavnosti strelišča, potrdilo o zavarovanju odgovornosti,

elaborat ter druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Opomba: ob predloženi orožni listini je jasno, da ima oseba opravljen preizkus znanja in zdravniški
pregled.
(2) V postopku si ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, potrebne podatke iz sodnega registra
in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.
14. člen
(priglasitev)
(1) V priglasitvi dejavnosti strelišča pri upravni enoti mora lovsko in drugo strelišče ali zemljišče, ki
ga uporablja strelska organizacija, ki izvaja dejavnost strelišča nepridobitno, ali posameznik, ki
strelišče ali zemljišče uporablja za lastne potrebe, oziroma državni organ, ki strelišče odda v najem
za uporabo v civilne namene, navesti ime strelišča, lokacijo strelišča, vrsto strelišča (odprto ali
pokrito), podatke o upravljavcu strelišča oziroma državnem organu, ki strelišče odda v najem za
uporabo v civilne namene (firma/ime, matična številka ter sedež in naslov oziroma ime, priimek,
EMŠO in prebivališče, če posameznik strelišče ali zemljišče uporablja za lastne potrebe), podatke
o odgovorni osebi, ter zaposlenih posameznikov, ki neposredno rokujejo z orožjem, (ime, priimek,
EMŠO, stalno prebivališče, številka orožne listine oziroma številka potrdila o izpolnjevanju osebnih
pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov, kontakt) ter priložiti elaborat, dokazilo, da
strelišče izpolnjuje zahteve po predpisih o graditvi objektov (če je strelišče objekt) in zahteve, ki jih
za območje strelišča določa prostorski akt, ter posebne pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja
orožje, in to uredbo ter druga dokazila, ki jih določajo drugi predpisi.
Opomba: Določba je preveč arbitrarna - možna je razlaga, da mora prostorski akt ozemlje definirati
kot strelišče, kar postane neizvedljivo. Če strelišče ni v nasprotju z določbami zadevnih predpisov gre za nekomercialne športne aktivnosti, ki so na vseh zemljiščih dovoljene, če niso specifično
prepovedane - predlaganje tovrstnih dokazil o skladnosti s prostorskimi akti bi pomenilo
onemogočenje obstoja večine delujočih nekomercialnih strelišč, ki jih uporabljajo strelske
organizacije in društva.
(2) Elaborat strelišča iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka 13. člena te uredbe mora
vsebovati:
umeščenost strelišča v prostor (pregled zunanjih obrisov strelišča, pregled obrisov objektov v
okolici strelišča, možne dostope (ulice in ceste) do strelišča, vrisane vhode in izhode na
strelišče);
opis strelišča (zlasti opis geografske umestitve lokacije strelišča v prostoru, reliefa zemljišča in
objektov na zemljišču ter skica strelišča, kateri so lahko priložene fotografije o strelišču);
elemente strelišča (meje strelišča, prečne in vzdolžne pregrade ali globino potencialno
nevarnega območja, polje streljanja, mesto za praznjenje in polnjenje orožja, varnostna cona,
mesto za neposredne priprave, mesto za čiščenje orožja);
Red in varnost na strelišču;
načrt zavarovanja strelišča, s katerim se določi načine in mesta fizičnega ali tehničnega
varovanja strelišča, načrt zvez in katerega del je skica, ki prikazuje načine in mesta varovanja.
Osnovo za izdelavo načrta predstavljajo meje strelišča;
skrajni domet za kalibre orožja, s katerim se bo izvajalo streljanje na strelišču;
orožje, s katerim se bo izvajalo streljanje na strelišču (vrsta orožja, kaliber orožja);
navedbo evidenc, ki jih je strelišče dolžno voditi.
Opomba: nepotrebno je opredeljevanje GPNO v elaboratih strelišč, ki so zaščitena z ustreznimi
prečnimi strelnimi in varnostnimi vzdolžnimi pregradami, ki zadržijo vse izstrelke in morebitne
odboje znotraj polja streljanja. Pri takšnih streliščih obstaja možnost izleta le ob kršitvi varnostnih
pravil in strelu preko pregrade, za kar so možnosti tako majhne, da ne opravičujejo določanja
nekakšnega fiktivnega oz. potencialno nevarnega območja.
(3) V postopku si pristojna upravna enota, potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih

evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.
15. člen
(potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev)
Potrdilo o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov iz 53.
člena Zakona o orožju se izda na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen
(omejitve za izvajanje dejavnosti odprtega strelišča)
Izvajanje dejavnosti odprtega strelišča ni dovoljeno:
– v polmeru najmanj 3 kilometrov od referenčnih točk javnih letališč;
– v neposredni okolici bolnišnic, zdravstvenih domov, šol, vrtcev, športnih dvoran in igrišč,
če moti ali ogroža dejavnost le teh, razen, če je strelišče del športnega objekta;
– v neposredni okolici objektov z lahko vnetljivimi snovmi, če moti ali ogroža dejavnost le
teh;
– v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če moti ali ogroža
dejavnost le teh;
– v neposredni bližini stanovanj.
Opomba: določba je nesmiselna saj si lahko posameznik ali upravljalec uredi strelišče v
neposredni bližini svojega stanovanja ali stanovanja v katerem živi gospodar strelišča ali drug
delavec na strelišču. Tudi omejitve bližine drugih objektov so ob upoštevanju varnostne ureditve
strelišča omejene že s predpisi o dopustni obremenitvi s hrupom.
17. člen
(najava izvajanja streljanja in dnevnik streljanja)
(1) Upravljavec strelišča mora policijsko postajo, na območju katere se nahaja strelišče (v
nadaljnjem besedilu: pristojno policijsko postajo), pisno obvestiti (npr. po pošti, po elektronski
pošti) o urniku rednega streljanja najmanj sedem dni pred izvajanjem prvega streljanja, o vsaki
spremembi urnika rednega streljanja pa mora pristojno policijsko postajo pisno obvestiti (npr. po
pošti, po elektronski pošti) najmanj en dan sedem dni pred izvajanjem prvega streljanja po novem
urniku. Upravljavec strelišča mora pristojni policijski postaji najaviti (npr. po elektronski pošti ali
telefonsko) vsako posamezno izvedbo streljanja, ki poteka izven urnika rednega streljanja (npr.
trening članov, tekmovanje), najmanj 2 uri 48 ur pred časom dnevom izvajanja streljanja.
Opomba: Arbitrarno in brez podlage določen predlagani rok. Kakšne ukrepe izvaja v zvezi s tem
policijska postaja, da je tak rok upravičen? Za nepredvidena streljanja izven urnika je tudi dva dni
neupravičen in predolg rok, saj v tem primeru ne gre več za nepredvidena streljanja - en dan bi
moral biti običajen rok za najavo urnika, spremembe pa telefonsko neposredno pred izvajanjem
streljanja, razen če obstajajo drugi utemeljeni zadržki, povezani s postopki, ki jih je dejansko
potrebno izvesti pred samim streljanjem. Doslej ni bilo nobenega obveščanja in to ni imelo znanih
negativnih posledic. Gre za nepotrebno oviranje in omejevanje dejavnosti brez utemeljenega
razloga in kakršnekoli predvidene koristi. Vse to je opredeljeno tudi v predlogu za spremembo
zakona in je nesmiselno podvajati v uredbi!
(2) Najava streljanja mora vsebovati podatke o lokaciji strelišča, upravljavcu strelišča (ime oziroma
naziv, sedež in kontaktne podatke), vrsti streljanja (npr. tekmovanje, trening), času izvajanja
streljanja.
(3) Upravljavec strelišča vodi dnevnik streljanja, v katerega mora vodja streljanja ali vsak strelec
po končanem streljanju pred začetkom streljanja vpisati naslednje podatke:
ime in priimek strelca,
vrsta orožja, s katerim izvaja streljanje,

kaliber orožja, s katerim izvaja streljanje,
obdobje uporabe strelišča čas zadrževanja na strelišču,
čas zaključka streljanja,
število izstreljenih nabojev.
Opomba: vpisovanje v dnevnik pred začetkom streljanja je nesmiselno in v primeru zahtevanih
vpisov neizvedljivo. Vpis se opravi po zaključku streljanja (ali ga opravi vodja streljanja), vpisujejo
se podatki, ki so smiselni - strelec, orožje, strelivo in čas - število postreljenih nabojev je stvar
osebne evidence ali evidence strelske organizacije, komu bi koristilo preštevanje izstreljenih
nabojev?
V. RED IN VARNOST NA STRELIŠČU
18. člen
(splošna pravila)
Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost
vsakogar na strelišču, kot tudi tretjih oseb, ki bi bile izven mej strelišča lahko ogrožene zaradi
neustreznega ravnanja z orožjem, zato morajo stalno skrbeti, da ravnajo z orožjem tako, da
zavarujejo zdravje in življenje sebe in ostalih oseb.
Varnost se zagotavlja z :
ob prihodu na strelišče se morajo obiskovalci seznaniti z veljavnim Redom na strelišču in
predpisanimi varnostnimi ukrepi;
strelci se morajo seznaniti s potekom in načinom izvedbe streljanja, smerjo streljanja,
izhodiščnim mestom, strelnimi conami in mestom, namenjenim za gledalce in dovoljenimi
smermi streljanja da v varnostno bočno pregrado ni dovoljeno usmerjati strelov;
Opomba: odvečna prepoved, dovoljene smeri streljanja že definirajo vse dovoljene smeri
streljanja torej so vse ostale smeri streljanja prepovedane.
strelci se morajo seznaniti morajo biti seznanjeni z ureditvijo varnostne cone na strelišču,
kjer strelci lahko prosto rokujejo s preverjenim in praznim orožjem;
sočasno streljanje več strelcev je na strelišču dovoljeno le, če je predhodno določen
vodja streljanja, ki koordinira izvajanje streljanja;
tujega orožja in streliva pribora se brez privolitve lastnika ni dovoljeno dotikati ali ga prijemati;
orožja se ni dovoljeno dotikati, ga jemati iz ali vstavljati v tok ali torbo, če so v strelni
coni osebe;
Opomba: osnovni streliški varnostni bonton.
na strelišču in tekmovališču je dovoljeno prenašanje orožja le v toku ali torbi, razen če
mednarodna tekmovalna pravila določajo drugače;
Opomba: tekmovališče ni opredeljen izraz - gre za območje celotnega strelišča.
z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja se sme orožje po strelišču prenašati tudi v roki
ali oprtano na rami (dolgocevno), prazno, z odprtim zaklepom ali vstavljenim
indikatorjem praznega ležišča (prelomljeno, z zaklepom v odprtem položaju ali brez
zaklepa) in brez vstavljenega nabojnika (če je ta snemljiv), med prenašanjem pa mora
biti cev ves čas usmerjena v določeno varno smer ali navpično v tla ali v zrak;
Opomba: včasih je nujno prenašanje orožja brez embalaže - popolna prepoved bi bila
neživljenjska, kot se je že izkazalo v veljavnem pravilniku.
nošenje polnega orožja je na strelišču dovoljeno le v toku (kratkocevno) ali oprtano na
rami (dolgocevno), z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja. Strelec, ki pride na strelišče
s polnim orožjem, mora o tem nemudoma obvestiti vodjo streljanja in ravnati v skladu z
njegovimi navodili;
Opomba: predvsem varnostno orožje - to se nosi pripravljeno za uporabo, torej polno, na strelišču
je po zakonu dovoljeno nositi tudi športno in lovsko orožje - to mora biti v skladu z Redom na
strelišču in navodili vodje streljanja.
na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla z Redom in varnostjo na strelišču.

na strelišču niso dovoljenje aktivnosti, ki motijo izvajanje streljanja (primeri so lahko
navedeni) (npr. kajenje, uživanje hrane in pijače na strelni liniji);
globina potencialno nevarnega območja odprtega strelišča mora biti zavarovana z ograjo ali
opozorilnimi trakovi, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom:
POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. Opozorilna tabla mora biti v velikosti
najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. Strelišča, ki so
zavarovana s pregradami ali z drugimi ukrepi, ki preprečujejo izlet izstrelkov iz strelne
cone morajo imeti tovrstne ograje ali trakove in napise na zunanji strani pregrad ali na
krajih, kjer bi bil sicer mogoč nenadzorovan vstop v strelno cono. Če gre za naravne
pregrade (npr. hrib) z ustreznim naklonom, mora biti dostop zavarovan na enak način,
in sicer nad predpisano minimalno višino, ki velja za varnostno pregrado in za faktor 2
višje, če naravna pregrada nima ustreznega naklona (položnejši hrib). Če je pregrada
izvedena kot nasip, mora biti na njegovi zunanji strani, kadar ta ni sosednja strelna
cona, postavljene tudi opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD
PREPOVEDAN - vzpenjanje na varnostni nasip je smrtno nevarno. Opozorilna tabla
mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi.
V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki
mora biti vidna ožji okolici;
Opomba: rdeča zastava - gre za zastarelo pravilo vojaških strelišč iz minulih časov, ki ne prinaša
dodatne varnosti. Slučajni mimoidoči vidijo opozorilne ograje, trakove in napise in zaznajo pok
streljanja - a celo če bi kdo pomotoma, iz malomarnosti ali namenoma vstopil v strelno cono, to ne
pomeni, da bi ga strelci verjetno zadeli - za to obstaja izredno majhna možnost, saj bi se v praksi
takoj opazilo osebe v strelni coni in takoj prekinilo s streljanjem in se ustrezno ukrepalo.
dostop v globino potencialno nevarnega območja mora biti v času, ko na strelišču poteka
streljanje, na streliščih, ki niso zavarovana s pregradami ali z drugimi ukrepi,
onemogočen (npr. opozorilni trakovi, ograja, fizični nadzor ali na drug ustrezen način, ki
preprečuje dostop).
Opomba: nedvoumno mora biti, da je potrebno CELOTNO “potencialno nevarno območje” ograditi
LE v primeru, če ni ustrezno poskrbljeno, da ne prihaja do izletov izstrelkov, ki so izstreljeni v
predvidene smeri.
-

19. člen
(dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja)
Dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja morajo biti določene z Redom na strelišču. Za
zagotovitev varnosti na strelišču sta dolžna zagotoviti izvajanje naslednjih varnostnih ukrepov:
omogočiti obiskovalcem, da se seznaniti obiskovalce ob prihodu na strelišče seznanijo z
Redom na strelišču in varnostnimi ukrepi;
Opomba: nesmiselna določba, ki nalaga upravljalcu seznanjanje vsakega posameznega
obiskovalca. Red mora biti razobešen na dostopnem mestu, s tem se omogoči seznanitev,
obiskovalci so dolžni, da se z njim seznanijo, vodja ali upravljalec jim nudita vse dodatne
informacije.
strelcem, ki streljajo z lastnim orožjem, preveriti lahko kadarkoli preveri veljavnost orožnih
listin, ustreznost orožja in streliva ter certifikat o strokovni usposobljenosti za polnjenje
streliva za lastno uporabo;
omogoči strelcem, da se seznanijo seznaniti strelce s potekom in načinom izvedbe
streljanja;
odreči izvajanje streljanja posamezniku, ki prenaša ali nosi orožje, za katero nima orožne
listine, 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 zahteva njegovo
odstranitev odstraniti s strelišča;
zahteva priporoči strelcem izvedbo streljanja z uporabo zaščitnih sredstev za vid in sluh;
nuditi strelcu neposredno pomoč pri odpravljanju zastojev in okvarah orožja;
Opomba: smiselno dodano zaradi 24. člena - strelec pričakuje pomoč, ko dvigne roko ali pokliče

vodjo streljanja.
nuditi obiskovalcem na strelišču vse potrebne informacije;
prekiniti streljanje v primeru kršenja Reda na strelišču ali neupoštevanja varnostnih ukrepov
ter ukreniti vse potrebno za omejitev posledic oziroma škode;
zagotoviti varnost na strelišču v skladu z elaboratom.
20. člen
(dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču)
Dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču so določene z Redom na strelišču in so naslednje:
ob prihodu na strelišče se morajo seznaniti z Redom na strelišču in varnostnimi ukrepi;
vsi strelci morajo na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja pokazati orožne listine in
orožje ter strelivo;
strelci se morajo seznaniti s potekom in izvedbo streljanja;
strelci se morajo ravnati po navodilih upravljavca strelišča ali vodje streljanja;
strelci morajo ravnati zagotoviti varnost na strelišču tako, da ne bodo ogrožali zdravja in
življenja ljudi na strelišču in izven mej strelišča ter premoženja in motenja posesti;
Opomba: pogoje za to mora vzpostaviti upravljalec, strelec pa mora upoštevati Red na strelišču in
navodila vodje streljanja.
na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja mora strelec takoj prenehati streljati in
izprazniti orožje;
na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja mora strelec ali obiskovalec takoj
zapustiti strelišče;
strelci morajo imeti nad svojim orožjem ves čas, ko orožje ni zaklenjeno ali ustrezno
shranjeno, neposreden nadzor  zagotoviti kontrolo nad svojim orožjem.
21. člen
(izredni dogodki na strelišču)
Ob zaznavi izrednih dogodkov, kot so zlasti slabost ali poškodba udeleženca ali strelca, pojav
oseb, živali ali drugih sredstev, strelne poškodbe ali večje okvare na objektu, napravah ali orožju
(disfunkcija, ki predstavlja tveganja za izvedbo streljanja), nenadne ali večje spremembe vremena,
požar ali drugi vzroki, ki bi lahko, po presoji upravljalca ali vodje streljanja, vplivali na varno
izvedbo streljanja, morata upravljavec oziroma vodja streljanja streljanje prekiniti in sprejeti
najnujnejše ukrepe za omejitev posledic. Izredne dogodke na strelišču je treba evidentirati v
dnevnik strelišča.
Opomba: neustrezna dikcija - ploha je potemtakem izredni dogodek. Tu je zadosti "drugi vzroki" po
presoji upravljalca/vodje streljanja. Tudi to ni logično da slabost strelca in podobno (ki trenutno ni v
strelni coni in dejansko ne strelja) sproži (bi morala sprožiti) splošno prekinitev streljanja.
VI. IZVAJANJE STRELJANJA
22. člen
(splošna pravila)
(1) Pred izvedbo streljanja se morajo strelci javiti vodji streljanja, ki jih seznani s potekom in
načinom izvedbe streljanja.
(2) Pri izvajanju streljanja se mora vsakdo ravnati po navodilih vodje streljanja.
(3) Strelci ravnajo rokujejo z orožjem samo z dovoljenjem na ukaz vodje streljanja, razen v
varnostni coni. Na drugih mestih ravnanje rokovanje z orožjem ni dovoljeno.
23. člen

(izvedba streljanja)
.
(1) Pri streljanju je dovoljeno uporabljati samo brezhibno orožje, ki je ustrezno preizkušeno (CIP)
in strelivo, ki je varno predpisano preskušeno in označeno in je njegova uporaba dovoljena
posameznemu strelcu na podlagi zakona in predpisov ali certifikata o strokovni
usposobljenosti za polnjenje streliva za lastno uporabo; orožnega lista in certifikata o ponovno
polnjenem strelivu.
Opomba: popravljena nejasna dikcija - strelivo ni označeno oz. je označeno tudi ponovno polnjeno
strelivo, kar je težko ugotoviti na strelišču.
(2) Strelci lahko orožje preverijo v varnostni coni. Pred začetkom streljanja lahko čakajo na mestu
za neposredne priprave če je to določeno in označeno ali na izhodiščni liniji, če je to določeno in
gredo na strelno mesto strelno linijo samo z dovoljenjem po ukazu vodje streljanja.
Opomba: konsistenca uporabe izrazov in uporaba določenih območij po dejanskih potrebah
(izhodiščna linija tudi ni nikjer definirana in je odveč, če imamo “mesto za neposredne priprave” kadar ga sploh rabimo).
(3) Z dovoljenjem Na ukaz vodje streljanja lahko pričnejo s polnjenjem orožja (nabojnika) in
streljanjem čakajo na signal za začetek streljanja.
(4) Orožja se med streljanjem ne sme odstraniti s strelnega mesta strelne linije, razen z
dovoljenjem upravljavca strelišča ali vodje streljanja, ki predhodno orožje pregleda.
(5) Prepovedano je obračanje orožja iz smeri streljanja oz. iz varne smeri. Strelec bi moral prste
držati stran od sprožilca in izven branika sprožilca, razen takrat ko dejansko meri v tarčo.
(6) Prepovedano je odlagati ali vstavljati v tok orožje pripravljeno na strel z napetim
zunanjim kladivcem brez vključenega zunanjega varovala ali napetim sprožilnim
mehanizmom enojnega delovanja brez vključenega zunanjega varovala, če ga orožje ima.
(7) Prepovedano se je gibati po strelni coni, dokler strelci na strelnih mestih v tej strelni
coni ne izpraznijo in odložijo orožja z odprtim zaklepom ali vstavljenim indikatorjem
praznega ležišča ali ga ne odložijo drugače, na način da so vidna prazna ležišča ali ga
praznega pospravijo v tok ali embalažo (npr. menjava tarč).
(68) Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, če strelja več strelcev hkrati ali če
strelec strelja pod nadzorom, to obvezno kar preveri še upravljavec strelišča ali vodja streljanja.
Pred tem ne smejo zapustiti strelne cone in vstopiti v varnostno cono.
Opomba: kadar je strelec, ki ima svoje orožje in orožne listine, na strelišču sam in strelja
samostojno, pregled seveda opravi sam.
24. člen
(zastoji in okvare)
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 ves čas usmerjeno v varno
smer smeri streljanja. Če med streljanjem pride do okvare orožja, ki jo strelec opazi, strelec
streljanje prekine in orožje izprazni ali pa ga varno odloži s cevjo usmerjeno v varno smer smeri
streljanja ter o tem z dvigom roke ali verbalno obvesti vodjo streljanja.
Opomba: strelec ni puškar, če okvaro opazi, mora tako ravnati, če je ne opazi pač ne more.
25. člen
(uporaba zaščitnih sredstev)
Pri streljanju je obvezna priporočljiva uporaba zaščitnih sredstev za vid in sluh.

Opomba: če so izjeme res nujne, so te omogočene v 28. členu (načeloma ni streljanja, kjer ne bi
bilo nevarnosti za vid in sluh)!
26. člen
(izpraznitev orožja)
Izpraznitev orožja je postopek, ki mora pri orožju na enovit naboj potekati po naslednjem
vrstnem redu: 1. orožje je ves čas obrnjeno v varno smer usmerjanje orožja v varno smer, 2.
odstranitev nabojnikov ali drugega vira nabojev iz orožja, 3. odprtje zaklepa, bobniča ali cevi na
preklop in praznjenje ležišč(a) 4.tervizualno ali taktilno preverjanje in varna izpraznitev praznih
ležišč nabojev, 4. sprostitev udarnega mehanizma v varni smeri. 5. priprava odprtega orožja za
pregled.
Opomba: 1. točka je napačno formulirana, ker daje misliti, da je bilo orožje prej lahko obrnjeno
kam drugam, 3. točka: odpiranju cevi (ali zaklepa, bobniča..) najprej sledi praznjenje ležišč, šele
nato 4. točka: preverjanje, 5. točka je postavitev orožja v položaj za pregled z odprtim
zaklepom/bobničem/cevjo - glede na to, da je (pri skupinskem streljanju in streljanju pod
nadzorom) obvezen pregled vodje streljanja. Nadaljnji postopki, kot npr. sproščanje sprožilnega
mehanizma v varno smer, kjer je to primerno (ni vedno in ni za vsako orožje), so odvisni od vodje
streljanja.
27. člen
(varnostna cona čiščenje orožja)
Čiščenje orožja, manjša popravila, jemanje orožja iz embalaže, preizkusi delovanja
mehanizmov ipd. se opravlja na mestu za čiščenje orožja, ki je v varnostni coni ki jo in ga
posebej določi ter označi upravljavec strelišča ali vodja streljanja. Vsako ravnanje Rokovanje s
strelivom ali napolnjenimi nabojnikiom je v varnostni coni strogo prepovedano. pri čiščenju
orožja ni dovoljeno.
Opomba: čiščenje orožja je le eno od opravil, ki se izvajajo v varnostni coni, najvažneje je - ker tu
strelci ravnajo z orožjem brez neposrednega nadzora - da ni manipulacije s strelivom.
28. člen
(izjeme)
Določbe 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člena te uredbe, ki urejajo izvajanje streljanja, se ne
uporabljajo, če mednarodna tekmovalna pravila določajo drugače.
VII. NADZOR
29. člen
(nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
notranje zadeve.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 7., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 25. in 26. člena
opravlja tudi policija.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(1) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, podjetnik ali posameznik

(upravljavec strelišča), ki:
1. ne zagotovi tehničnih pogojev za hrambo orožja in streliva na strelišču (7. člen);
2. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisane za strelne cone, oziroma tarče, makete, nosilce za tarče
ter druge pripomočke in naprave v strelnih conah izvede v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena
(10. člen);
3. v času streljanja omogoči nekontroliran dostop v potencialno nevarno območje na strelišče, ki
nima pregrad ali v strelno cono potencialno nevarno območje oziroma njengov del na katerem ni
na drug način zagotovljeno, da streljanje poteka na način, ki ne povzroča nevarnosti za življenje ali
zdravje ljudi, premoženje ali motenje posesti, oziroma ne zavrne dostopa ali zagotovi prekinitve s
streljanja (8. člen).
4. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisana za odprta strelišča (11. člen);
5. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisana za pokrita strelišča (12. člen);
6. v elaboratu strelišča ne opredeli predpisanih elementov (13. in 14. člen);
7. izvaja dejavnost odprtega strelišča na območju, na katerem to ni dovoljeno (16. člen);
8. ne upošteva splošnih pravil, ki se nanašajo na Red in varnost na strelišču (18. člen);
9. ne izvaja varnostnih ukrepov iz 19. člena;
10. ob zaznavi izrednih dogodkov ne ravna v skladu z 21. členom;
11. ne določi varnostne cone za čiščenje orožja (27. člen).
Opomba: ne le za čiščenje orožja, za vse opravke z orožjem - a brez streliva! Določitev dodatnih
območij znotraj varnostne cone največkrat ni potrebno in sankcioniranje opustitve ene funkcije
(območja za čiščenje) bi bilo absurdno.
(2) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
podjetnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek kaznuje tudi posameznik (vodja streljanja), ki
stori prekršek iz 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena (19., 21. in 27. člen).
31. člen
(1) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik (strelec), ki:
1. v dnevnik streljanja ne vpiše podatkov iz tretjega odstavka 17. člena;
2. ne upošteva splošnih pravil, ki se nanašajo na Red in varnost na strelišču (18. člen);
3. ne izpolnjuje dolžnosti na strelišču, ki so določene z Redom na strelišču, oziroma ne izpolnjuje
dolžnosti za zagotovitev varnosti na strelišču (20. člen);
4. ne upošteva splošnih pravil za izvajanje streljanja (22. člen);
5. ne upošteva zahtev, ki se nanašajo na izvedbo streljanja (23. člen);
6. ne prekine streljanja čeprav zazna okvaro v primeru okvare orožja med streljanjem (24. člen);
Opomba: vsi strelci niso hkrati strokovnjaki, ki bi takoj zaznali okvaro, ukrepati pa morajo, če jo
ugotovijo.
8. čiščenja orožja ne opravlja v varnostni coni (27. člen).
(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek kaznuje tudi posameznik (obiskovalec), ki stori
prekršek iz 3. točke prejšnjega odstavka (20. člen).
32. člen
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in policija lahko za manjše kršitve izrekata
opozorila ali globe za prekrške po tej uredbi v okviru razpona, predpisanega s to uredbo, pri
čemer lahko za prekrške v hitrem postopku izrečeta globe tudi v znesku, ki je višji od najnižje
predpisane globe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(uskladitev delovanja strelišč)
1) Strelišča morajo zagotoviti izpolnjevanje tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe najkasneje v
dveh letih od uveljavitve te uredbe.
2) Do zagotovitve izpolnjevanja tehničnih pogojev iz III. poglavja te uredbe, mora biti na strelišču
poskrbljeno za varnost tako, da so odprta strelišča zavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakovi
upoštevajoč razdaljo od linije streljanja in domet orožja, ki se na strelišču uporablja, na vidnih
mestih pa morajo biti postavljene opozorilne table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD
PREPOVEDAN. Opozorilna tabla mora biti v velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa
mora biti v črni barvi. V času izvajanja streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava
rdeče barve, ki mora biti vidna ožji okolici.
Opomba: rdeča zastava - gre za zastarelo določbo iz jugoslovanskih časov, ki ne prinaša dodatne
varnosti, slučajni mimoidoči vidijo opozorilne ograje, trakove in napise in zaznajo pok streljanja tudi če bi kdo pomotoma, iz malomarnosti ali namenoma vstopil v nevarno cono, to ne pomeni, da
bi ga strelci verjetno zadeli - za to obstaja izredno majhna možnost, saj bi se takoj prekinilo s
streljanjem in se ustrezno ukrepalo.
34. člen
(prenehanje uporabe)
1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov,
kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni list RS, št. 66/01).
2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 22. člen in besedilo »in potrdilo o izpolnjevanju
osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenemu posamezniku iz drugega odstavka 53. člena
zakona« v 23. členu Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10
in 52/13).
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1
Globina potencialno nevarnega območja - GPNO
Najpogostejši razredi kalibrov in maksimalni dometi izstrelkov za opredelitev GPNO
Razred
Kalibri
Tipi orožja po
Skrajni
ZOro-1
domet (m)
Nazivni
Metrični
(prevod)
I.
22 long rifle
5.6 x 15mm R
1400
6.35 BR
6.35 x 16 mm
kratkocevno
950
II.
7.65 Auto
7.65 x 17 mm
kratkocevno
1400
7.62 TT
7.62 x 25 mm
kratkocevno
2050
9 mm Parabellum
9 x 19 mm
kratkocevno
1740
dolgocevno
1920
38 special
9 x 29 mm R
1600
357 MAG
9.1 x 33 mm R
2100
44 Rem Mag
2290
45 ACP
11.43 x 23 mm
kratkocevno
1500
dolgocevno
1600
45 Colt
kratkocevno
1650
III.
222 Remington
dolgocevno
2290
223 Remington
5.6 x 45 mm
dolgocevno
3100
22/250 Remington
dolgocevno
2680
243 Winchester
dolgocevno
3660
270 Winchester
dolgocevno
3960
7mm Rem Mag
dolgocevno
4510
280 Remington
dolgocevno
3380
300 H & H Magnum
dolgocevno
4420
308 Winchester
dolgocevno
4115
30-06
dolgocevno
5030
8mm Mauser
8 x 57 mm
dolgocevno
3660
338 Win Mag
dolgocevno
4260
375 H & H Magnum
dolgocevno
4115
458 Winchester
dolgocevno
4115
Shotgun slug
(Enovit izstrelek za dolgocevno
1400 m
gladko cev)
IV.
Šibre (9)
Šibre 2mm
dolgocevno
160
Šibre (8)
Šibre 2.3 mm
dolgocevno
180
Šibre (7)
Šibre 2.4 mm
dolgocevno
190
Šibre (6)
Šibre 2.8 mm
dolgocevno
220
Šibre (4)
Šibre 3.3 mm
dolgocevno
260
Šibre (2)
Šibre 3.8 mm
dolgocevno
300
Šibre #1 buck
Šibre 7.62 mm
dolgocevno
605
Šibre #0 buck
Šibre 8.1 mm
dolgocevno
645
Šibre #00 buck
Šibre 8.6 mm
dolgocevno
685

Priloga 2
Diagram GPNO (za vris na zemljevid):
− Linija A - B je ravna črta skrajne dovoljene linije streljanja, usmerjena od orožja do tarče,
podaljšana do maksimalnega dometa dovoljenega kalibra.
− LinijI A – D in A – F sta ravni črti, ki sta za 35° odklonjena od linije A-B
− Linija B – C – E je lok krivulje, s toriščem v točki A in polmerom krožnice A – B
− Liniji C – D in E – F sta za 5° odklonjene od linije A – B in predstavljata 3/4 njene dolžine

Priloga 3

Republika Slovenija
UPRAVNA ENOTA

3. POTRDILO PRISTOJNE
UPRAVNE ENOTE
Številka: _____________________

POTRDILO O IZPOLNJEVANJU
OSEBNIH POGOJEV
ODGOVORNE OSEBE IN
ZAPOSLENIH POSAMEZNIKOV
53. člen Zakona o orožju

Datum: ______________________
Pristojna upravna enota: ________
____________________________
žig

______________
(podpis uradne osebe)

ORO-6
MNZ RS

1. PODATKI O OSEBI

2. PODATKI O POSLOVNEM
SUBJEKTU

Priimek: _____________________

Firma/ime:
____________________

Ime: ________________________

____________________________
_

EMŠO: ______________________
Matična številka: _______________
Status: ______________________
(odgovorna oseba/zaposleni posameznik)

Sedež in naslov sedeža:
_________
____________________________

_

