
Višješolski študijski program: POLICIST 
Predmet: POLICIJSKA TAKTIKA IN OBOROŽITEV 1 
 

 

KATALOG ZNANJA 
 

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

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– razviti sposobnosti razumevanja in reševanja problemov, 
– razviti socializacijo v poklicu,  
– razviti odgovornost pri posesti, nošenju, ravnanju in uporabi strelnega orožja. 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 
– varno in zanesljivo ravnanje s strelnim orožjem, 
– upoštevanje pravil streljanja in ravnanja z orožjem na streliščih, 
– odpravljanje zastojev med streljanjem, 
– vzdrževanje, hranjenje in nošenje strelnega orožja. 
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
Oborožitev s streljanjem 
– opredeli splošne pojme o orožju in 

strelivu, 
– razlikuje in pojasni dele orožja in 

streliva, 
– opiše principe delovanja strelnega 

orožja, prepozna in zna odstraniti 
zastoje, 

– pojasni pojme notranje in zunanje 
balistike v povezavi s praktično uporabo 
orožja, 

– pozna varnostne standarde in osebno 
varovalno opremo pri posesti, nošenju in 
ravnanju s strelnim orožjem,  

– pozna kratkocevno orožje Beretta M 92 
FS,  

– opiše delovanje avtomatske puške CZ 
M70 in opredeli namen njene uporabe, 

– opiše delovanje brzostrelke MP5 in 
opredeli namen njene uporabe, 

– opredeli osnovne taktično-tehnične 
podatke, sestavne dele ter namen 
lovskega in športnega orožja, 

– spozna red na strelišču, 
– našteje in opiše osnovne strelske 

položaje, 
– pozna osnove prve pomoči  pri 

poškodbah s strelnim orožjem. 

 
– upošteva varnostne standarde in red na 

strelišču: mesto za polnjenje in 
praznjenje orožja, varnostna cona, 
strelsko mesto itd., 

– uporablja osebno varovalno opremo, 
– pravilno skrbi za orožje v osebni in 

kolektivni zadolžitvi, 
– pravilno in varno ravna z dolgocevnim 

in kratkocevnim strelnim orožjem: 
orožje sestavi, razstavi in ga pripravi za 
streljanje, 

– uporablja različne strelske položaje,  
– odpravlja napake in zastoje pri 

streljanju,    
– uporablja strelno orožje na strelišču, 
– vzdržuje in hrani strelno orožje skladno 

s predpisi, 
– oskrbi poškodbo s strelnim orožjem in 

poskrbi za poškodovanca do prihoda 
strokovne pomoči, 

Policijska taktika 
– pozna pomen policijske taktike, 
– našteje postrojitvene postopke v policiji, 
– pozna predpise, ki predpisujejo način in 

nošenje uniforme, 
–  

 
– nosi uniformo skladno s predpisi, 
– izvaja osnovne postrojitvene in taktične 

postopke, 
– uporablja strokovno terminologijo za 

izvajanje taktičnih postopkov in 
poveljuje, 

– preprečuje nevarnosti poškodb pri 
izvajanju taktičnih postopkov in oskrbi 
nastale poškodbe, 

– varuje ljudi in njihovo premoženje na  
območju izvajanja postopkov.  
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
 
Število kontaktnih ur: 48 (12 ur predavanj, 4 ure elektronsko in zračno strelišče, 32 ur 
oborožitev s streljanjem na streliščih) 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 27 (delo na zračnem in elektronskem strelišču, študij 
literature in gradiv). 
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