
VRSTE ROČNEGA OROŢJA 

 

Izvedbe oroţja za športne discipline so pogosto 

drugačne od tistega za praktično uporabo, redke 

so povsem primerne za oboje. 

 

Orožje s tetivo 

LOK                            SAMOSTREL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratkocevno orožje ima kratko cev in ročaj za 

uporabo z eno roko. 

 

PIŠTOLA        REVOLVER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNA PIŠTOLA PROSTE IZBIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgocevno orožje prenese močnejše naboje in 

je natančnejše na večji razdalji. 

 

ZRAČNA PUŠKA – najbolj razširjeno športno 

orožje 

 

 

 

 

Poznamo še malokalibrske (MK) puške, puške 

velikega kalibra in šibrovke.  

 

PUŠKA VELIKEGA KALIBRA 

 

 

 

 

 

ŠIBROVKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trnovska vas 38 

2254 Trnovska vas 

 

 

sd.trnovskavas@gmail.com 

031 50 60 49 (Roman) 

http://users.volja.net/krogla136 

mailto:sd.trnovskavas@gmail.com


SD Trnovska vas ob 25-letnici društva 

18.2.2006 

Tekst: Roman Maguša 

KAKO ZAČETI 

 

Po nekaterih ocenah se petindvajset milijonov 

ljudi na svetu ukvarja s streljanjem kot 

tekmovalnim športom. To niso ljudje, ki bi z 

oroţjem koga ustrahovali, se igrali vojno in 

podobno, ampak vidijo v svojem orožju 

natančen inštrument, s katerim lahko 

povzročijo nek učinek na določeni razdalji. Ne 

kjerkoli, ampak točno tam, kjer ţelijo. Pri tem je 

izjemno pomembna popolna usklajenost telesa 

in duha; ni uspešen strel zgolj v tem, da roka 

oroţje usmeri v pravo smer. Potrebna je 

koncentracija, ki vodi do umiritve, sproščene 

izvedbe gibov - od polnjenja, dviga oroţja in 

merjenja do oddaje strela. 

Ravnanja z oroţjem in odnosa do njega se 

najbolje naučimo na strelišču. Svoje orožje je 

treba poznati in mu zaupati ter oblikovati zdrav 

odnos do njega. Prav zato je ukvarjanje s 

športnim streljanjem vzgojno. Uči nas 

odgovornosti.  

Organizirano streljanje ima še poseben čar; gre za 

družabno dejavnost, moţnost delitve izkušenj in 

preizkus lastnih sposobnosti  v primerjavi s 

sotekmovalci. Strelstvo ustreza tudi samotarjem, 

saj velja za individualni šport. Pri moštvenih 

športih se lahko igralec opre na soigralce, pri 

streljanju je rezultat odvisen od strelca samega.  

Kdor se ţeli redno/resno ukvarjati s streljanjem, 

ne more mimo članstva v strelskem klubu. V 

Sloveniji se zdruţujemo pod okriljem Strelske 

zveze Slovenije, Slovenske zveze za praktično 

streljanje, Lokostrelske zveze Slovenije in 

Lovske zveze Slovenije. 

NAŠE DRUŠTVO 

 

Strelsko društvo obstaja od leta 1981. Od začetka 

do danes se je veliko stvari spremenilo; od 

strelišča na prostem smo prešli na montaţno v 

pokriti dvorani, nabavili smo strelske jopiče in 

rokavice. Izobrazili smo tudi nekaj kadra. V letu 

2005 sta dva naša člana pridobila naziv 

»inštruktor športnega strelstva«, redno pošiljamo 

naše sodnike na obnovitev licence. 

V našem društvu gojimo predvsem streljanje s 

serijsko zračno puško. Verjetno je vsak, ki se 

resno ukvarja s streljanjem, morda tudi na 

vrhunski ravni, prve korake v svet strelstva 

naredil prav v tej disciplini, ki je osnova za 

pridobivanje prvega strelskega znanja, preprosta 

za uporabo in nenazadnje tudi najcenejša. 

Nekateri naši člani redno tekmujejo v trapu 

(streljanje na glinaste golobe), nekajkrat na leto 

se udeleţimo tudi kakšne tekme z malokalibrsko 

puško.  

Vsako leto organiziramo člansko ligo, v kateri se 

pomerimo člani društva med sabo in ugotovimo, 

kdo so tisti, ki nas bodo najbolje zastopali na 

meddruštvenih, medobčinskih in regijskih 

»spopadih« (beri: ligah in turnirjih). V času 

novoletnih praznikov organiziramo novoletni 

turnir, maja prvomajski turnir, turnir med vasmi 

in oktobra turnir za pokal občine Trnovska vas.  

Enkrat letno se zberemo na občnem zboru 

društva, da pregledamo delovanje društva v 

preteklem letu in naredimo načrte za leto, ki 

prihaja. V poletnem času se poveselimo na 

druţabnem pikniku. 

Stari rek pravi, da na mladih svet stoji, zato smo 

še posebej veseli vsakega mladega, ki se nam 

pridruţi. V svoje vrste vabimo tudi vse ostale, ki 

bi se ţeleli seznaniti s strelskim športom, vse, ki 

bi radi streljali za rekreacijo in/ali tekmovalno. 

Pišite nam na elektronski naslov, obiščite na 

spletu ali preprosto pokličite. 

 

KJE NAS NAJDETE 

 

Naše strelišče se nahaja v kulturnem domu v 

Trnovski vasi. V isti stavbi so tudi društveni 

prostori, kjer sestankujemo in se zbiramo na 

občnem zboru. 

   



 


