Višješolski študijski program: VAROVANJE
Predmet P17: OBOROŢITEV IN STRELJANJE (OST)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
OBOROŢITEV IN STRELJANJE (OST)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
 usposobljenost za strokovno, odgovorno in varno posedovanje, nošenje in ravnanje s strelnim oroţjem,
skladno s predpisi.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 poznavanje zakonodaje, ki ureja področje strelnega oroţja in strelišč,
 poznavanje varnostnih standardov, ki urejajo področje ravnanja s strelnim oroţjem, vedenja na streliščih in
uporabe osebne varovalne opreme,
 obvladovanje veščin in spretnosti iz:
o konstrukcije oroţja in streliva,
o balistike in teorije streljanja,
o strokovnega in varnega praktičnega ravnanja s strelnim oroţjem na streliščih,
o strokovnega in varnega odstranjevanja zastojev med streljanjem,
o vzdrţevanja, hranjenja in nošenja strelnega oroţja,

o uporabe ustrezne strokovne terminologije,



obvladovanje osnov prve pomoči pri poškodbah s strelnim oroţjem.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Zakonske opredelitve



spozna zakonske opredelitve, ki urejajo
področje strelnega oroţja, strelišč, kaznivih
dejanj ter prekrškov s strokovnega področja,
se seznani z vidiki/poloţajem oroţja v druţbi.





razume in zna uporabljati predpise s strokovnega
področja,
oblikuje sistem vrednot, ki zagotavlja odgovorno
posest, nošenje in ravnanje s strelnim oroţjem v
širšem smislu,
analizira in izdela pregled prekrškov in kaznivih
dejanj, povzročenih s strelnim oroţjem.

Varnostni standardi in red na strelišču




opiše osnovne varnostne standarde pri posesti,
nošenju in ravnanju s strelnim oroţjem,
pozna strelsko osebno varovalno opremo,
spozna red na strelišču:
o mesto za polnjenje in praznjenje oroţja,
o varnostna cona,
o strelsko mesto itd.






Osnovno o zgradbi orožja in streliva
1

vedno pripravi in oblikuje delovno okolje in strelno
oroţje skladno z varnostnimi standardi in predpisi,
analizira naloge in predvidi situacije, ki lahko
pripeljejo do nepravilnega ravnanja s strelnim
oroţjem oz. do nevarnosti,
analizira naloge in predvidi posledice neuporabe
osebne varovalne opreme strelcev in obiskovalcev
na strelišču med streljanjem,
izdela osnovni red in postopek strelca na strelišču.
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spozna konstrukcijo strelnega oroţja in streliva,
spozna principe delovanja strelnega oroţja,
prepozna in zna opisati zastoje pri strelnem
oroţju in njihovo odstranjevanje.







razlikuje in določi namen in vlogo posameznih
sestavnih delov oroţja v okviru celote,
analizira in določi vzrok za nedelovanje strelnega
oroţja,
določi postopek za odstranitev zastoja na strelnem
oroţju,
razlikuje strelivo, določi oznako streliva in izbere
ustrezno strelivo,
uporablja strokovno terminologijo.

Balistika



spozna osnove balistike.
analizira in oceni pomen oz. povezavo
posameznih elementov balistike za dosego
strelskih rezultatov



oceni in presodi nevarnost izstrelka pri strelnem
oroţju za ljudi, ţivali in okolico.



razvije in oblikuje način pravilnega zdruţevanja
elementov streljanja v celoto,
analizira in določi osnovne psihofizične
sposobnosti/lastnosti strelca.

Teorija streljanja


spozna osnove teorije streljanja.


Hramba in vzdrževanje orožja


se usposobi za vzdrţevanje in hrambo
strelnega oroţja skladno s predpisi.






razume in zna pravilno uporabiti predpise in
usmeritve s strokovnega področja,
izvede pregled in čiščenje strelnega oroţja pred in
po streljanju,
pravilno razstavi in sestavi strelno oroţje,
oblikuje pravilen odnos do vzdrţevanja in hrambe
strelnega oroţja.

Prva pomoč na strelišču


spozna osnove prve pomoči pri poškodbah s
strelnim oroţjem.



izvede oskrbo poškodb s strelnim oroţjem in
poskrbi za poškodovanca do prihoda strokovne
pomoči.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 30 (14 ur predavanj, 16 ur laboratorijskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 30
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