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Na podlagi 8. točke prvega odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno
besedilo št. 2) je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na svoji 8. seji II. 10.2016 sprejel
naslednji

PRAVILNIK O LOVSKEM STRELSTVU

I. SPLOŠNO

l. člen

Ta pravilnik ureja področje lovskega strelstva ter zagotavlja enotnost in hitrejši razvoj
lovskega strelstva v Lovski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu LZS) in njenih članicah.

2. člen

Lovsko strelstvo obsega usposabljanje, pristrelitev, preizkus strelskih sposobnosti z lovskim
orožjem, tekmovanja v lovskem strelstvu - v streljanju na glinaste golobe, streljanju z lovsko
risanico na tarčo oziroma streljanju premičnih tarč (bežeči merjasec) - in kombinacijo
(različne lovske strelske discipline).

3. člen

Določila tega pravilnika veljajo v primerih usposabljanja lovskih pripravnikov, pri vsakoletnih
pristrelitvah orožja oziroma preizkusu strelskih sposobnosti lovcev (pred lovsko sezono) tcr
tudi za vsa tekmovanja v lovskem strelstvu, ki jih organizira LZS.
Za vsa druga tekmovanja v lovskem strelstvu, ki jih organizirajo lovske družine (v
nadaljnjem besedilu LO) ali so organizirane na regionalnem nivoju, pa je uporaba pravilnika
priporočljiva zaradi zagotovitvc enakih pogoj cv za vse udelcžence.
Če med tekmovanjem nastanejo primeri, ki jih ta pravilnik ne obravnava, o njih odloča
tekmovalna žirija po posvetovanju s strelskimi sodniki.

4. člen

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožjc (v nadaljnjcm besedilu komisija) pri LZS vsako
leto sprejme program prireditev in tekmovanj v lovskem strelstvu na državnem nivoju ter
izbere ustrezne ponudnike, ki bodo organizirali tckmovanja v lovskem strelstvu na nivoju
LZS.

5. člcn

Sprejeti program tekmovanj v lovskem strelstvu na nivoju LZS se objavi v glasilu Lovec in na
spletni strani LZS. Vsi udeleženci, funkcionarji in uradno osebje prireditev v lovskem
strelstvu, ki potekajo, kot določa ta pravilnik, morajo dosledno spoštovati njegova določila.
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6. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

vodja streljanja je posameznik, ki ga upravljavec strelišča neposredno pooblasti za
vodenje streljanja in vzdrževanje reda na strelišču,
obiskovalee strelišča je vsak posameznik, ki je na območju strelišča,
strelec je posameznik, ki na območju strelišča rokuje z orožjem, nosI orožje ali
neposredno strelja,
rokovanje z orožjem je ročno upravljanje z orožjem (npr. prijemanje, repetiranje in
proženje orožja tcr ročno upravljanje z nabojniki ali strelivom),
orožje je izpraznjeno, ko so iz njega odstranjeni vsi naboji,
izpnlznitev orožja je postopek, ki mora potekati po naslednjem vrstnem redu: l.
usmerjanje orožja v varno smcr; 2. odstranitcv nabojnikov ali drugega vira nabojev iz
orožja; 3. odprtje zaklepa, bobniča ali cevi na preklop ter preverjanje in varna
izpraznitev ležišč, nabojev; 4. sprostitev udarnega mehanizma v vami smeri,
varnostna cona je poscbej določcn in označen prostor na strelišču, kjer lahko strelec
brcz ukaza vodje streljanja prosto upravlja z izpraznjenim orožjem, ga razstavlja,
sestavlja, popravlja ali čisti,
nošenje orožja pomeni, da ima posamcznik orožje, pripravljeno za uporabo, pri sebi,
za prenos orožja se šteje, če orožje ni pripravljeno za uporabo in je zaprto v embalaži,
pri čemer mora biti strelivo ločeno od orožja,
varna smer je smer, kjer izstrelki ne ogrožajo udeležencev tekmovanja, drugih ljudi,
živali ali materialnih sredstev,
smer streljanja je zamišljena ali označena črta na strelski progi, kjer tekmovalci
izvajajo ali začnejo izvajati strelsko vajo,
strelna cona je prostor med strelcem in cilj cm,
mojster strelec je naziv, ki si ga posameznik pridobi v skladu s pogoji, ki jih določi
komisija,
pristreIitev orožja je uravnavanje merilnih naprav na orožju tako, da zadeva v cilj na
ustrezni razdalji,
preizkus orožja je obvezen preizkus strelskih sposobnosti lovca z orožjem, s katerim
namerava loviti.

II. RED IN VARNOST NA STRELIŠČU

7. člen

Vse osebe, ki so na strelišču, morajo ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakogar na
strelišču ter tudi tretjih oseb, ki bi bile zunaj mej strelišča lahko ogrožene zaradi neustreznega
ravnanja z orožjem. Zato morajo stalno skrbeti, da z orožjem ravnajo tako, da zavarujejo
svoje zdravje in življenje ter drugih oseb.

Varnost se zagotavlja:
ob prihodu na strelišče se morajo obiskovalci seznaniti z veljavnim redom na strelišču in
predpisanimi varnostnimi ukrepi,
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strelci se morajo seznaniti s potekom in načinom streljanja, smerjo streljanja, izhodiščnim
mestom, strelnimi conami in mestom, namenjenim za gledalce, in dejstvom, da v
varnostno bočno pregrado ni dovoljeno usmerjati strelov,
strelci morajo biti seznanjeni z ureditvijo varnostne cone na strelišču, kjer lahko prosto
rokujejo s preveljenim in praznim orožjem,
tujega orožja in pribora se brez lastnikove privolitve ni dovoljeno dotikati ali ga prijemati,
na strelišču je dovoljeno prenašanje orožja le v toku ali torbi,
na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla o redu in varnosti na strelišču,
na strelišču niso dovoljene aktivnosti, ki motijo streljanje (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. Opozoriina tabla mora biti v
velikosti najmanj 25 X 20 cm, rumene barve, napis pa mora biti v črni barvi. V času
streljanja mora biti na drogu izobešena signalna zastava rdeče barve, ki mora biti vidna v
ožji okolici,
dostop v globino potencialno nevarnega območja mora biti v času, ko na strelišču poteka
streljanje, onemogočen (npr. opozorilni trakovi, ograja, tizični nadzor ali na drug ustrezen
način, ki preprečuje dostop).

8. člen

Dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja morajo biti določene z redom na strelišču.
Za zagotovitev varnosti na strelišču morata zagotavljati naslednje varnostne ukrepe:

ob prihodu na strelišče je treba obiskovalce seznaniti z redom in varnostnimi ukrepi,
strelcem, ki streljajo z lastnim orožjem, preveriti veljavnost orožnih listin, ustreznost
orožja in streliva,
strelce seznaniti s potekom in načinom streljanja,
odreči streljanje posamezniku, ki prenaša ali nosi orožje, za katero nima orožne listine, ki
je pod vplivom alkohola ali mamil oziroma njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže,
da ne bo varno uporabljal orožja, in ga po potrebi tudi odstraniti s strelišča,
strelcem priporočiti streljanje z uporabo zaščitnih sredstev za vid in sluh,
obiskovalcem na strelišču nuditi vse potrebne informacije,
prekiniti streljanje v primeru kršenja reda na strelišču ali neupoštevanja varnostnih
ukrepov ter ukreniti vse potrebno za omejitev posledic oziroma škode in zagotoviti varnost
na strelišču v skladu z elaboratom.

9. člen

Dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču so določene z redom na strelišču 111 so
naslednje:

ob prihodu na strelišče se morajo seznaniti z redom 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 zagotoviti varnost na strelišču tako, da ne bodo ogrožali zdravja in življenja
ljudi na strelišču in zunaj njegovih mej ter premoženja in motenja posesti,
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na zahtevo upravljavca strelišča ali vodje streljanja mora strelec takoj prenehati streljati in
izprazniti orožje,
strelci morajo zagotoviti kontrolo nad svojim orožjem.

10. člen

Pred streljanjem se morajo strelci javiti vodji streljanja, ki jih seznani s potekom in načinom
streljanja.

Pri streljanju se mora vsakdo ravnati po navodilih vodje streljanja.

Strelci rokujejo z orožjem samo na ukaz vodje streljanja, razen v varnostni coni. Na drugih
mestih rokovanje z orožjem ni dovoljeno.

Il. člen

Pri streljanju je dovoljeno uporabljati samo brezhibno orožje in strelivo s pogojem, da je
njegova uporaba dovoljena posameznemu strelcu na podlagi orožnega lista in certifikata o
ponovno polnjenem strelivu.

Strelci orožje preverijo v varnostni coni. Pred začetkom streljanja čakajo na mestu za
neposredne priprave, če je to določeno in označeno, ali na izhodiščni liniji in gredo na strelno
linijo samo po ukazu vodje streljanja.

Na ukaz vodje streljanja začnejo polniti orožje (nabojnik) 111čakajo na signal za začetek
streljanja.

Med streljanjem orožja ni dovoljeno odstraniti s strelne linije, razen z dovoljenjem
upravljavca strelišča ali vodje streljanja, ki predhodno pregleda orožje.

Prepovedano je obračanje orožja iz smeri streljanja.

Po končanem streljanju morajo strelci orožje izprazniti, kar preveri upravljavec strelišča ali
vodja streljanja. Pred tem ne smejo zapustiti strelne cone.

12. člen

Če pri streljanju nastane zastoj, ga strelec sam odpravi na varen naC111ali pokliče vodjo
streljanja. Varen način pomeni, da pri odpravljanju zastoja strelec drži orožje usmerjeno v
smeri streljanja. Če med streljanjem nastane okvara orožja, strelec streljanje prekine in orožje
varno odloži, in sicer s cevjo, usmerjeno v smeri streljanja, ter o tem z dvigom roke obvesti
vodjo streljanja.

13. člen

Na strelišču morajo strelci in strelski sodniki uporabljati zaščitna sredstva glede na strelsko
disciplino, ki se izvaja, in sicer:
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lovski trap (zaščita za sluh in očala),
kompak (zaščita za sluh, očala in pokrivalo),
risanica (zaščita za sluh).

14. člen

Izpraznitev orožja je postopek, ki mora potekati po naslednjem vrstnem redu: 1. usmerjanje
orožja v varno smer; 2. odstranitev nabojnikov ali drugega vira nabojev iz orožja; 3. odprtje
zaklepa, bobniča ali cevi na preklop ter preverjanje in varna izpraznitev ležišč, nabojev; 4.
sprostitev udarnega mehanizma v varni smeri.

15. člen

Čiščenje orožja se opravlja na mestu za čiščenje orožja, ki je v varnostni coni in ga posebej
določi ter označi upravljavec strelišča ali vodja streljanja. Rokovanje s strelivom ali
napolnjenim nabojnikom pri čiščenju orožja ni dovoljeno.

III. STRELSKA DEJAVNOST V LOVSKIH DRUŽINAH

16. člen

Lovska družina mora zagotoviti osnovne pogoje za organiziran razvoj lovskega strelstva, ki so
določeni v tem Pravilniku.

17. člen

Pristojni organ lovske družine mora imenovati komisijo ali referenta za lovsko strelstvo, ki
ima naslednje naloge:

skrbi, da v lovski družini vsako leto opravijo osnovni program lovskega strelstva, ki
obsega pristrelitev lovskih pušk in predvidoma tudi družinsko tekmovanje v lovskem
strelstvu,
odgovarja, da strelska dejavnost poteka v skladu z vsemi dogovori, pravilniki in sklepi
LZS, ki urejajo področje lovskega strelstva,
organizira, vodi in ocenjuje vsakoletno pristrelitev lovskih pušk oziroma preizkus
strelskih sposobnosti lovca,
organizira vaje v streljanju pred družinskim tekmovanjem v lovskem strelstvu in
strokovno pristrelitev lovskih pušk pred preizkusnim streljanjem z njimi,
organizira in vodi družinsko tekmovanje v lovskem strelstvu,
vodi evidenco o pristrelitvi lovskih pušk, tekmovanjih v lovskem strelstvu, vrstah in
moči orožja članov ter nazivih mojster strelec, ki so jih dosegli člani lovske družine,
organizira usposabljanje lovskih pripravnikov o pravilnem ravnanju z orožjem na
tekmovanjih in pri lovu,
sodeluje na strokovnih predavanjih in tečajih s področja lovskega strelstva, ki jih
organizira območna lovska zveza ali LZS,
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pristojnemu organu lovske družine predlaga program strelske dejavnosti in
stroškovnik za tekoče leto,
najmanj enkrat na leto pisno poroča pristojnemu organu o strelski dejavnosti v lovski
družini.

18. člen

Člani, ki nameravajo loviti z risanicami, morajo vsako leto, najpozneje do začetka lova na
srnjad, pristreliti vse risanice, ki jih bodo uporabljali pri lovu, in opraviti preizkus strelskih
sposobnosti. Risanice pristrelijo in preizkusijo s streljanjem v tarčo srnjaka v naravni velikosti
na razdalji sto metrov. Pri preizkusu risanice je dovoljen poljuben položaj telesa, čas
streljanja ni omejen, člani lahko streljajo tudi znaslonom.

Preizkus risanice je treba opraviti z vsemi merilnimi napravami, ki jih lovec namerava
uporabljati pri lovu (klasični merki, strelni daljnogled, optične pike itn.), sicer sme loviti samo
na način, kot je opravil pristrelitev in preizkus orožja.
Člani, ki opravljajo preizkus risanic brez optičnih pripomočkov, in člani, ki so starejši od 60
let, lahko uveljavljajo zmanjšanje razdalje na 70 metrov.

Vsak lovec mora pri preizkusu risanice brez vmesnega kazanja zadetkov streljati trikrat, pri
čemer mora dvakrat zadeti v kroge, premera 154 mm (krogi pomanjšane tarče srnjaka). Za
člane, ki prvič ne opravijo preizkusa risanice, pristojni organ lovske družine določi datum
ponovnega pristrela in preizkusa.

Člani, ki ne opravijo preizkusa risanic, ne smejo loviti zrisanico.

Člani, ki nameravajo loviti divje prašiče s krogelnimi izstrelki za gladko cev, morajo vsako
leto pri preizkusu risanic opraviti preizkus vseh pušk z gladko cevjo, ki jih bodo uporabljali
pri lovu. Puške pristrelijo in preizkusijo s streljanjem v tarčo merjasca v naravni velikosti na
razdalji 35 m. Pri preizkusu je dovoljen poljuben položaj telesa z naslonom, čas streljanja ni
omeJcn.

Vsak lovec mora pri prcizkusu pušk z gladko cevjo brcz vmesne ga kazanja zadetkov streljati
trikrat, pri čemer mora dvakrat zadcti v kroge, premera 366 mm. Za člane, ki prvič ne
opravijo pristrclitve, upravni odbor lovske družine določi datum ponovne pristrelitve.

Člani, ki ne opravijo pristrelitve pušk z gladko cevjo s krogelnimi izstrclki za gladko cev, ne
smejo loviti divjih prašičev s krogelnimi izstrelki za gladko cev.

Člani, ki nameravajo uporabljati tudi kratkocevno orožje, morajO opraviti tudi preizkus s
kratkocevnim orožjem, ki ga nameravajo uporabljati.

Lovec mora streljati trikrat s kratkocevnim orožjem (poljubnega kalibra) dvoročno stoje brez
naslona na tarčo, velikosti 50 x 50 cm (pištolska), na razdalji 15 metrov. Preizkus je uspešno
opravil. če je zadel petnajst krogov.
Za preizkuse dolgocevnega orožja v tem členu velja, da se orožje polni posamično za vsak
strel posebej.
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19. člen

Lovska družina lahko vsako leto organizira družinsko tekmovanje v lovskem strelstvu. Na
podlagi doseženih rezultatov referent za strelstvo praviloma sestavi ekipo, ki lovsko družino
zastopa na tekmovanju v lovskem strelstvu, ki je organizirano na regionalnem nivoju, ter na
drugih tekmovanjih v lovskem strelstvu.

20. člen

Lovske družine, ki organizirajo lov na malo divjad, praviloma opravijo preizkusno streljanje
na glinaste golobe.

21. člen

Stroške za izvedbo vseh prireditev v lovskem strelstvu, razen stroškov posameznikov PrI
preizkusu in pristrelitvi orožja, poravna lovska družina.

Na željo posameznika strelski referent ali komisija za strelstvo v LO izda potrdilo o uspešno
opravljenem preizkusu.

Obrazec potrdila izda in založi LZS.

22. člen

Člani LO niso opravili pristrelitve oziroma preizkusa strelskih pristojnosti z lovskim orožjem
v tekočem letu, če ta preizkus ni bil opravljen v skladu s tem pravilnikom.

IV. STRELSKA DEJA VNOST NA REGIONALNEM NIVOJU

23. člen

Za izvedbo programa na področju lovskega strelstva na regionalnem l1lVOJU (območje
volilnega okoliša) so odgovorne usposobljene članice oziroma območna zveza. Območna
zveza na regionalnem nivoju imenuje komisijo za lovsko strelstvo, ki ima naslednje naloge:

pravočasno pripravi in sprejme program dela ter koledar tekmovanj v lovskem
strelstvu za svoje območje, ki mora biti usklajen s koledarjem tekmovanj v lovskem
strelstvu v LZS,
usklajuje delo strelskih referentov oziroma komisij za strelstvo v lovskih družinah,
skrbi, da je vsako leto organizirano regionalno tekmovanje v lovskem strelstvu,
odgovarja, da strelska dejavnost poteka v skladu s pravilniki in sklepi LZS, ki urejajo
področje lovskega strelstva,
v sodelovanju s komisijo za izobraževanje organizira usposabljanje in praktični del
izpita lovskih pripravnikov iz lovskega strelstva,
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organizira tečaje za strelske sodnike,
vodi evidenco o vseh tekmovanjih v lovskem strelstvu na svojem območju, o
doseženih nazivih mojster strelec, ki so jih dosegli člani lovskih družin, in o članih, ki
so opravili izpit za strelskega sodnika,
izbere ekipo, ki volilni okoliš zastopa na tekmovanju v lovskem strelstvu v LZS in na
drugih tekmovanjih v lovskem strelstvu,
o poteku praktičnega usposabljanja lovskih pripravnikov najmanj enkrat na leto pisno
poroča LZS.

24. člen

Na tekmovanju v lovskem strelstvu na regionalnem nivoju ImajO pravIco sodelovati vse
članice volilnega okoliša.

25. člen

Stroški organizacije in častnih nagrad na tekmovanjih se poravnajo iz proračuna usposobljenih
članic oziroma območne zveze. Preostale stroške pa poravna organizator iz prijavnin, ki jih
plačajo članice za svoje ekipe.

Če je organizator tekmovanja v lovskem strelstvu območna zveza, morajo lovske družine, ki
niso članice območne zveze, za svoje člane poleg prijavnine poravnati tudi sorazmerni del
stroškov, ki jih je imel organizator z izvedbo prireditve.

V. STRELSKA DEJAVNOST LZS

26. člen

Komisija ima naslednje naloge:

pripravi in sprejme letni program dela ter koledar tekmovanj v lovskem strelstvu, ki ga
posreduje območnim lovskim zvezam in zamejskim lovskim organizacijam,
poskrbi, da vsako leto tekmovanje v lovskem strelstvu LZS poteka v vseh strelskih
disciplinah, sprejme program predvidenih tekmovanj v lovskem strelstvu, pravočasno
objavi razpis in izbere prireditelje,
poskrbi, da tekmovanje poteka v skladu s pravilniki in sklepi, ki urejajo področje
lovskega strelstva,
pripravi, sprejme in objavi natančnejša pravila oziroma standarde za posamezne
discipline tekmovanj v lovskem strelstvu,
sprejema in potrdi videz, velikost in mere tarč za pristrelitev in preizkus lovskega
orožja, pa tudi vseh drugih tarč in merilnikov zadetkov, ki so v rabi pri posameznih
strelskih lovskih disciplinah,
izbere ekipo, ki Lovsko zvezo Slovenije zastopa na mednarodnih in drugih
tekmovanjih v lovskem strelstvu,
skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov na področju lovskega strelstva v lovskih
organizacijah,
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določa merila in pogoje za naziv mojster strelec,
imenuje predavatelje in izpitno komisijo na tečajih za strelskega sodnika lovskega
strelstva ter podelitev licenc strelskih sodnikov po Pravilniku o usposabljanju strelskih
sodnikov in podeljevanju licenc strelskim sodnikom v LZS,
skrbi za propagandno dejavnost s področja lovskega strelstva,
sklicuje razširjene seje komisije, na katerih enakopravno sodelujejo in odločajo vsi
predstavniki komisij za lovsko strelstvo pri območnih lovskih zvezah,
o svojem delu najmanj enkrat na leto pisno poroča upravnemu odboru LZS.

27. člen

Po sklepu Upravnega odbora LZS je LZS lahko tudi prirediteljica prijateljskih, mednarodnih
ali drugih tekmovanj v lovskem strelstvu.

Stroški organizacije tekmovanj v lovskem strelstvu iz prejšnjega odstavka se poravnajo iz
proračuna LZS.

VI. PRAKTIČNI PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU Z LOVSKIM OROŽJEM

28. člen

Lovec pripravnik mora v okviru opravljanja lovskega izpita uspešno opraviti praktičen
preizkus iz lovskega streljanja, ki obsega:

streljanje z lovsko risanico (trije streli),

streljanje na glinaste golobe (serija desetih glinastih golobov),

streljanje s kratkocevnim lovskim orožjem (deset strelov).

Pripravnik strelja z mentorjevim orožjem ob njegovi navzočnosti oziroma z orozjem
organizatorja strelske prireditve. Pri tovrstni uporabi orožja je treba upoštevati zakonske in
podzakonske predpise ter interne akte LZS, ki urejajo to področje.

29. člen

Pripravnik strelja na glinaste golobe v lovskem položaju.

30. člen

Pripravnik strelja z lovsko risanico pod enakimi pogoji kot pri preizkusu orožja.
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31. člen

Pripravnik strelja s kratkocevnim orožjem (poljubnega kalibra) pod enakimi pogoji kot pri
preizkusu orožja.

32. člen

Lovski pripravnik je opravil praktičen izpit iz streljanja, če:
je uspešno opravil preizkus strelskih sposobnosti z lovsko puško z risano cevjo,
je zadel tri glinaste golobe od desetih,
je s kratkocevnim orožjem zadel petindvajset krogov v tarčo, velikosti 50 x 50 cm
od sto mogočih.
se je udeležil najmanj dveh lovskih strelskih tekmovanj. Rezultati se pripravniku
vpišejo v pripravniški dnevnik.

33. člen

Pri opravljanju praktičnega dela izpita iz lovskega strelstva mora biti prisoten pripravnikov
mentor.

34. člen

Pri izvedbi usposabljanja iz lovskega strelstva in orožja se upoštevajo tudi predpisi in interni
akti LZS, ki urejajo področje izobraževanja pripravnikov.
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" VII. KONČNI DOLOČBI

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor LZS in z dnem objave na spletni strani
LZS.

S tem dnem preneha veljati Pravilnik o lovskem strelstvu v LZS z dne 22. 4. 2009.

Številka: LZS/800-2
Datum: Il. 10. 2016
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