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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
POLICIJSKA TAKTIKA IN OBOROŽITEV 2 (PTO 2) 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– usposobiti za samostojno, strokovno, odgovorno in zakonito posest, nošenje, ravnanje in 

uporabo strelnega orožja,  
– razumeti in razvijati  geografsko, topografsko in taktično orientacijo na zemljišču, 

 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– uporabljanje strelnega orožja v različnih taktičnih situacijah in v različnih pogojih, 
– strokovno, zakonito in samostojno ravnanje s strelnim orožjem, 
– izvajanje postopkov policije v zahtevnih varnostnih situacijah, 
– obvladovanje orientacije na terenu z uporabo topografskih pripomočkov.   
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
Oborožitev s streljanjem 
– razvrsti po pomembnosti varnostna 

pravila pri ravnanju s strelnim orožjem, 
– opredeli uporabo kratkocevnega orožja 

Beretta FS M92 in dolgo cevnega orožja 
MP 5 in AP M70, 

– pozna druge vrste orožja, ki se uporablja 
v policiji, 

– razlikuje eksploziva ter opredeli njihov 
namen in uporabo, 

– opredeli princip delovanja eksploziv in 
eksplozivnih sredstev, 

– pozna varnostne ukrepe ob zaznavi 
oziroma najavi eksplozivnih teles, 

 

– izvaja varnostna pravila in ukrepe pri 
ravnanju z orožjem in izvajanju vaj v 
streljanju,  

– analizira in oceni pomen oz. povezavo 
posameznih elementov balistike za dosego 
strelskih rezultatov, 

– oceni in presodi nevarnost izstrelka pri 
strelnem orožju za ljudi, živali in okolico, 

– pravilno in samostojno pripravi in uporabi 
orožje za izvajanje streljanja, 

– pravilno združuje elemente streljanja v 
celoto, 

– izbere ustrezno strelivo, 
– uporablja strelno orožje v različnih strelskih 

položajih,  različnih pogojih in različnih 
taktičnih situacijah v okviru zakonskih 
pooblastil, 

– pravilno ukrepa ob najdbi oziroma zaznavi 
eksplozivnega telesa, 

 
 

Osnove topografije 
– pozna namen in uporabo geografske, 

topografske in taktične orientacije, 
– pozna topografske pripomočke, namen 

in način njihove uporabe, 
 

– uporabi topografsko karto za orientacijo 
ter proučevanje in presojo zemljišča,  

– uporabi topografske znake, 
– določi koordinatne točke, azimut in 

stojno točko,  
– določi položaj in smer gibanja glede na 

strani neba ter objekte na zemljišču, 
– uporablja topografsko terminologijo. 
 

Policijska taktika 
– pozna načine taktičnega gibanja v 

različnih situacijah in z orožjem, 
– razlikuje postopke posameznika in v 

skupini za opravljanje nalog v zahtevnih 
varnostnih situacijah, 

– pozna varnostna pravila in ukrepe pri 
izvajanju zahtevnih postopkov 
posameznika in v skupini. 

 

– varno, strokovno, zakonito in učinkovito 
izvaja postopke v različnih zahtevnih 
varnostnih situacijah in z orožjem, kot 
posameznik in v skupini. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
 
Število kontaktnih ur: 48 (8 ur predavanj, 40 ur vaj v streljanju) 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 27 (delo na zračnem in elektronskem strelišču, študij 
literature in gradiv). 
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