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ZASAVSKO STRELSKO DRUŠTVO 

                       TRBOVLJE 
                                                                                                                  Trbovlje, 27.3.2012 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK O DELOVANJU ZASAVSKEGA STRELSKEGA 

DRUŠTVA TRBOVLJE 
 

 

 

1. Namen in cilj društva 
        

 

          Namen društva je vzpodbujati strelsko športno dejavnost ter svoje člane in druge, ki 

jih strelska dejavnost zanima, seznanjati z varno in odgovorno rabo in ravnanjem z orožjem. 

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog oziroma nepridobitnih 

dejavnosti: 

 
- organizira in izvaja strelsko športne prireditve in tekmovanja za člane, 

- organizira in izvaja treninge za strelce – tekmovalce in člane, 

- organizira in izvaja strelske aktivnosti za člane in druge, ki niso tekmovalci, 

- organizira in izvaja tečaje, predavanja in praktične prikaze varnega 

ravnanja z orožjem za člane, 

- organizira druge aktivnosti v zvezi z orožjem ( npr. razstava orožja….). 
 

 

2. Članstvo 
 

 

           Član društva lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati s strelsko športnimi aktivnostmi. 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora predsedstvu predložiti 

pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu 

s statutom društva. Predsedstvo lahko v skladu s statutom vstop novega člana sprejme ali 

zavrne z obrazložitvijo. V kolikor se predsedstvo odloči za sprejem novega člana mora le ta 

plačati še pristopnino in članarino društvu. 

 

 

3. Preizkus znanja o ravnanju z orožjem in zdravniški pregled 

 
           Oseba, ki je v društvu zadolžena za sprejem novih članov je dolžna predhodno 

obvestiti novega kandidata o pogojih, ki jih mora izpolniti, da bi si lahko pridobil pravico do 

nabave orožja, zakon o orožju. Vsak novi član, ki nima orožnega ali posestnega lista mora 

opraviti preizkus znanja o ravnanju z orožjem in zdravniški pregled. 

 

4. IPSC izpit 
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          Priporočljivo je ( ni pa pogoj), da vsak član društva opravi tudi IPSC izpit ( izpit o 

varnem in pravilnem rokovanju z orožjem pri praktičnem streljanju). Brez IPSC izpita član 

društva ne more sodelovati na tekmah v praktičnem streljanju pod okriljem IPSC. 

 

5. Mentorstvo 

 

 
         Mentorja za člane, ki še niso izpolnili 18 let in člane, ki še niso imetniki ene od orožnih 

listin določi predsedstvo ali strelski odbor. Član, ki lahko sprejme naloge mentorja mora biti 

verificiran in potrjen sodnik NROI je odgovoren za novega člana dokler ta ne pridobi 

ustreznega dovoljenja ali ne dopolni 18 let. V kolikor mentor ugotovi, da član ni pripravljen 

za stik z orožjem ga mora takoj odstraniti s strelišča im mu povedati vzrok ( sum, da je član 

pod vplivom alkohola ali mamil, neposlušnost, neresnost, odklanja zaščitno opremo…). 

Mentor in predsedstvo podpišeta obrazec o prevzemu člana pod okrilje mentorstva. Mentor 

skrbi za člana vse do izpita in mu v sodelovanju z strelskim odborom ali predsedstvom 

organizira izpit IPSC in pa državni izpit o varnem rokovanju z orožjem ( 14. člen ZO- šesta 

točka). Član, ki ima določenega mentorja lahko uporablja klubsko orožje za izobraževanje in 

tekmovanje pod okriljem mentorstva. Klubsko orožje je na voljo svojim članom za 

izobraževanje in tekmovanje, pred prevzemom se napiše prevzemno-oddajni list. 

Mentor lahko odstopi od mentorstva zaradi razlogov, ki so navedeni v tem odseku poglavja. 

Če kandidat ni polnoleten je potrebno soglasje staršev za mentorstvo, takemu članu društva. 

 

6. Treningi 

 
      Treningi in ostale aktivnosti se izvajajo ob določenih dnevih in se redno vpisujejo v knjigo 

treningov. Izvajajo se v skladu z varnostnimi pravili in disciplinirano. Trening vodi vodja 

treninga, ki ga določi strelski odbor pred samim treningom. Vodja je odgovoren za red in 

disciplino dokler trening ni končan in orožje pospravljeno. Člani, ki izvajajo trening so dolžni 

dosledno spoštovati navodila vodje treninga. Vodja treninga lahko odstrani vsakogar za 

katerega obstaja sum, da je pod vplivom alkohola ali mamil, da je neposlušen, neresen ali 

odklanja zaščitno opremo. Če vodja treninga meni, da je bil storjen večji prekršek ga mora 

prijaviti disciplinski komisiji. Mentor mora vsak trening z kandidatom vpisati v knjigo 

treningov, ki se  nahaja na strelišču. 

       V primeru, da član društva izvaja trening s svojim orožjem v času, ki ni določen za 

aktivnosti na strelišču je za morebitne nevšečnosti ali kakršno koli nezgodo odgovoren sam. 

 

7. Zaščitna oprema na strelišču 

 
Vsak strelec mora ob vsakem rokovanju z orožjem uporabljati zaščitna očala in glušnike. V 

primeru, da strelec nima ustrezne zaščitne opreme mora biti odstranjen  v območje, ki ni več 

neposredno nevarno za sluh in vid. Pravilo velja  tudi za morebitne opazovalce ali gledalce. 

 

Ta pravilnik stopi v veljavo dne, 27.3.2012 po potrditvi predsedstva ZSD Trbovlje. 

 

 

                                                                                             ZSD TRBOVLJE 


