USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU Z OROŽJEM
Javni zavod Šport Ljubljana, v skladu s podeljeno koncesijo Ministrstva za notranje zadeve,
organizira in izvaja program usposabljanja za preizkus znanja o ravnanju z orožjem.
1. VSEBINA USPOSABLJANJA
Tečaj je sestavljen iz 10 pedagoških ur teoretičnega dela in 7 pedagoških ur praktičnega dela
usposabljanja.
Teoretični del usposabljanja obsega naslednje sklope:
1.
-

-

POZNAVANJE PREDPISOV:
Ustave Republike Slovenije: 17., 18., 19. in 34. člen,
Zakona o orožju in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov,
Kazenskega zakonika (in sicer poglavja: Splošne določbe o kaznivem dejanju, Varnostni
ukrepi, Kazniva dejanja zoper življenje in telo, Kazniva dejanja zoper človekove pravice in
svoboščine, Kazniva dejanja zoper premoženje in Kazniva dejanja zoper javni red in mir),
predpisov, ki urejajo varstvo javnega reda in miru in javna zbiranja.

2.
-

POZNAVANJE OSNOV NUDENJA PRVE POMOČI PRI RANAH S STRELNIM OROŽJEM:
poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem,
tehnične lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja,
razstavljanje in sestavljanje orožja ter vzdrževanje orožja,
poznavanje pravil varnega ravnanja z orožjem,
uporaba zaščitnih sredstev pri streljanju.

Praktični del usposabljanja obsega naslednje sklope:
-

delovanje orožja,
sestavljanje, razstavljanje orožja, vzdrževanje orožja,
pravilno ravnanje pri uporabi orožja,
položaj telesa,
drža orožja,
varna smer,
streljanje,
odpravljanje zastojev,
uporaba zaščitnih sredstev.

Teoretično usposabljanje se izvaja v učilnici, na naslovu Dolenjska cesta 11, Ljubljana. Praktično
usposabljanje se izvaja na civilnem strelišču, na naslovu Dolenjska cesta 11, Ljubljana.
Usposabljanje bo v posameznem terminu izvedeno ob prijavi najmanj 15 udeležencev, preizkus
znanja pa skladno s Pravilnikom za usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem, torej
najkasneje v 40-ih dneh po zaključku usposabljanja. V primeru nezadostnih prijav na posamezen
termin usposabljanja, se izvedba prestavi na naslednji prvi možen termin.
2. TERMINI USPOSABLJANJA
Termini usposabljanja bodo potekali v petek in soboto, ob zadostnem številu prijavljenih. V primeru
odpovedi zaradi nezadostnega števila prijavljenih, bodo prijavljeni obveščeni po elektronski pošti,
najkasneje 3 dni pred predvideno izvedbo usposabljanja.
Potek usposabljanja:
-

PETEK:
SOBOTA:

17:00 – 20:00 (teoretični del - 4 pedagoške ure)
08:00 – 12:30 (teoretični del – 6 pedagoških ur)
12:30 – 13:30 ODMOR
13:30 – 18:45 (praktični del – 7 pedagoških ur)

3. PREIZKUS ZNANJA
Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del. Kandidat mora najprej uspešno opraviti teoretični
del preizkusa znanja, da lahko pristopi k praktičnemu delu.
Teoretični del preizkusa znanja:
-

-

Teoretični del preizkusa znanja obsega pisni in ustni del.
Pisni del obsega deset vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja, pri
čemer mora kandidat vsaj na tri vprašanja odgovarjati opisno, ostala vprašanja pa so podana
v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami.
Ustni del vsebuje tri vprašanja iz posameznega sklopa teoretičnega dela usposabljanja.
Pisni del preizkusa znanja pripravi posamezna komisija. Vprašanja iz sklopa prve pomoči pri
strelnih ranah pripravi predavatelj teme in jih dostavi komisiji.

Praktični del preizkusa znanja:
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-

-

-

-

-

Praktični del preizkusa znanja obsega splošni in posebni del.
Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca usposabljanja. Posebni del kandidat izvede s
svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista
ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja.
Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja, in posameznik, ki se mu izda
dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo
streliva za posamezen tip/vrsto orožja.
Posebnega dela praktičnega dela preizkusa znanja ni potrebno opravljati posameznikom
pred potrditvijo pooblastila za prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje iz 2. do
5. točke kategorije D iz prvega odstavka 3. člena Zakona o orožju.
Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa znanja kandidat izvede:
1. prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
 varno jemanje iz embalaže,
 kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
 drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
 prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
 postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
 postopek za čiščenje in vzdrževanje;
2. rokovanje in streljanje z orožjem:
 izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
 priprava orožja in pravilna drža orožja,
 praktični prikaz odpravljanja zastojev,
 uporaba zaščitnih sredstev,
 izvajanje streljanja.
Splošni del praktičnega dela preizkusa znanja se opravi s kratkocevnim orožjem na civilnem
strelišču. Uporablja se krožna tarča velikosti 50x50 cm na razdalji 15 m. Kandidat izstreli tri
strele za preizkus in deset strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v petih
minutah, strele za oceno pa v desetih minutah.
Pri posebnem delu praktičnega dela preizkusa znanja se streljanje opravi z orožjem
kandidata na civilnem strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov
in čas streljanja določi predstavnik izvajalca usposabljanja, pri katerem kandidat opravlja
posebni del praktičnega dela preizkusa znanja.

Stran 3 od 6

Čas trajanja preizkusa znanja:
-

-

Pisni del teoretičnega preizkusa znanja lahko traja največ 45 minut in ga opravljajo vsi
prijavljeni kandidati hkrati.
Ustni del teoretičnega dela preizkusa znanja za posameznega kandidata lahko traja največ
25 minut.
Pri praktičnem delu preizkusa znanja mora kandidat na znak člana komisije opraviti
posamezna dejanja prikaza varnega rokovanja s praznim orožjem, pri čemer mora sproti
razlagati svoje ravnanje.
Rokovanje in streljanje z orožjem začne kandidat izvajati na znak, nadaljuje pa jih
samostojno vključno z izvedbo streljanja.
Praktični del preizkusa znanja lahko traja največ 30 minut.

Ocenjevanje preizkusa znanja:
-

-

Uspeh kandidata na teoretičnem in praktičnem delu preizkusa znanja komisija oceni z
»opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat opravi teoretični del preizkusa znanja, če zbere pri pisnem delu najmanj 75
odstotkov možnih točk in uspešno opravi ustni del teoretičnega dela preizkusa znanja.
Kandidat, ki ni opravil pisnega dela, ne more pristopiti k ustnemu delu teoretičnega dela
preizkusa znanja.
Kandidat opravi praktični del preizkusa znanja, če je varno rokoval z orožjem in upošteval
varnostne ukrepe, pri streljanju pa je dosegel več kot 30 odstotkov možnih krogov.

Ponovno opravljanje preizkusa znanja:
-

Kandidatu, ki ni opravil splošnega dela praktičnega preizkusa znanja, ni treba ponovno
opravljati teoretičnega dela preizkusa znanja.
Kandidatu, ki ni opravil posebnega dela praktičnega preizkusa znanja, ni treba ponovno
opravljati teoretičnega dela in splošnega dela praktičnega preizkusa znanja.

4. CENIK
Cena usposabljanja s preizkusom znanja za 1 udeleženca znaša 180€. Cena zajema:
-

izvedbo teoretičnega usposabljanja (10 pedagoških ur),
1 izvod literature (skripta 122 strani),
izvedbo praktičnega usposabljanja (7 pedagoških ur),
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-

izdajo potrdila v primeru uspešno opravljenega usposabljanja o varnem rokovanju z
orožjem,
izvedbo preizkusa znanja o varnem rokovanju z orožjem,
izdajo potrdila v primeru uspešno opravljenega preizkusa znanja o varnem rokovanju z
orožjem.

Cena usposabljanja brez preizkusa znanja za 1 udeleženca znaša 135€. Cena zajema:
-

izvedbo teoretičnega usposabljanja (10 pedagoških ur),
1 izvod literature (skripta 122 strani),
izvedbo praktičnega usposabljanja (7 pedagoških ur),
izdajo potrdila v primeru uspešno opravljenega usposabljanja o varnem rokovanju z
orožjem.

Cena teoretičnega in praktičnega dela preizkusa znanja za 1 udeleženca znaša 50€. Cena zajema:
-

izvedbo praktičnega (splošnega in posebnega) dela preizkusa znanja o varnem rokovanju z
orožjem,
izdajo potrdila v primeru uspešno opravljenega preizkusa znanja o varnem rokovanju z
orožjem.

Cena praktičnega dela preizkusa znanja za 1 udeleženca znaša 40€. Cena zajema:
-

izvedbo praktičnega (splošnega in posebnega) dela preizkusa znanja o varnem rokovanju z
orožjem,
izdajo potrdila v primeru uspešno opravljenega preizkusa znanja o varnem rokovanju z
orožjem.

Cena praktičnega dela preizkusa znanja za 1 udeleženca znaša 35€. Cena zajema:
-

izvedbo praktičnega (posebnega) dela preizkusa znanja o varnem rokovanju z orožjem,
izdajo potrdila v primeru uspešno opravljenega preizkusa znanja o varnem rokovanju z
orožjem.

Stroške opravljanja usposabljanja in preizkusa znanja mora kandidat poravnati izvajalcu
usposabljanja ob prijavi, pred opravljanjem usposabljanja oziroma preizkusa znanja in si na ta način
zagotovi potrditev prijave. Šport Ljubljana si kot izvajalec pridržuje pravico za prestavitev izvedbe
usposabljanja ali preizkusa znanja na kasnejši termin in v primeru neudeležbe kandidata vplačanega
denarja za prijavo ne vrača.
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5. PRIJAVA
Za uspešno prijavo na usposabljanje in/ali preizkus znanja o ravnanju z orožjem mora kandidat:
-

-

izpolniti
prijavni
obrazec
na
spletni
strani
izvajalca
(http://www.sportljubljana.si/Park_Rudnik_Strelisce/) ali poslati podatke za prijavo (ime, priimek, naslov,
telefonska številka, elektronski naslov) na strelisce@sport-ljubljana.si,
poravnati stroške izvedbe usposabljanja in/ali preizkusa znanja najkasneje 5 dni pred
terminom izvedbe, na katerega se je prijavil,
izpolniti in lastnoročno podpisati prijavnico Prijava k preizkusu znanja o ravnanju z orožjem,
pred opravljanjem preizkusa znanja.

Podatki za plačilo:
Prejemnik:
Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Namen plačila: Varno ravnanje z orožjem
Številka TRR:
Podračun pri URSJP: 01261-6030721152
Sklic:
Podatek vam pošljemo ob prijavi
6. DODATNE INFORMACIJE
Za več informacij oziroma dodatna pojasnila pišite na strelisce@sport-ljubljana.si, ali nas pokličite
na 041 360 967, 031 622 839 od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure.
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