
PRILOGA 2 
 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCE PROGRAMA STROKOVNEGA 
USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA ZA NOŠENJE IN UPORABO 

OROŽJA 
 

1 IME PROGRAMA 

Program strokovnega usposabljanja za izvajalce programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja 
varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja. 

Program je namenjen osebam, ki bodo izvajale program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za 
nošenje in uporabo orožja varnostnega osebja. 

2 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI USPOSABLJATI 

Oseba mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo ter pravico do nošenja in uporabe tiste vrste orožja, v 
skladu z zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja, za katerega bo izvajala strokovno usposabljanje in 
izpopolnjevanje. 
 
3 TRAJANJE USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA IZVAJANJE TER PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI 
3.1 Usposabljanje traja najmanj 20 ur in se izvede na strelišču v dveh delih: 
 
Prvi del je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki traja najmanj 14 ur oziroma najmanj 
dva  delovna dneva. 
 
Drugi del je izpit, ki traja najmanj 6 ur oziroma en delovni dan. 
 
3.2 Višina tarife za izvajanje programa in preizkus usposobljenosti znaša 65 točk. 

4 CILJI PROGRAMA 

 
4.1 Usmerjevalni cilji  

– spoznati psihološke vidike uporabe strelnega orožja in vpliv stresa na strelca in streljanje 
– poglobiti in utrditi znanja iz balistike, konstrukcije orožja, teorije streljanja, taktike uporabe strelnega 

orožja ter hrambe, vzdrževanja in nošenja strelnega orožja  
– pridobiti, izpopolniti in izuriti strokovno ravnanje s strelnim orožjem med izvajanjem vaj v streljanju 
– pridobiti, izpopolniti in utrditi strokovna znanja za kakovostno organizacijo in izvedbo vaj v streljanju v 

družbah za zasebno varovanje; 
– pridobiti, izpopolniti in utrditi strokovna znanja za uporabo ustrezne metodologije za podajanje znanj in 

spretnosti pri ravnanju s strelnim orožjem 
– razvijati pozitiven odnos do nenehnega izvajanja reda na strelišču in varnostnih pravil pri ravnanju s 

strelnim orožjem na strelišču ter pri opravljanju rednih nalog v družbi za zasebno varovanje 
– znati kritično presoditi uporabo strelnega orožja med opravljanjem dela pri zasebnem varovanju; 
– se seznaniti z nevarnostmi pri delu in navodili za varno delo 
– znati izvesti osnovne ukrepe prve pomoči v primeru strelnih ran 
 
4.2 Operativni cilji 

4.2.1 Normativna ureditev – 2 uri 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

OBLIKE IN 
METODE DELA 

TRAJANJE 

 

Kandidat za izvajalca vaj v streljanju Kandidat za izvajalca vaj v 
streljanju 

  

Pozna določene vsebine normativne 
ureditve zasebnega varovanja:  

 opredelitev namena in 

 pojasni pravice in dolžnosti v 
zvezi z nošenjem in uporabo 
orožja 

 pojasni pogoje za uporabo in 

 frontalna in 
skupinska 
(manjše 
skupine, 

1 ura 



 

organizacije usposabljanja   
 pravice in dolžnosti v zvezi z 

nošenjem in uporabo orožja 
 pogoje za uporabo in nošenje 

orožja   
 

nošenje orožja individualno 
delo, delavnice 
itd.) 

 razgovor 
 izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz 
prakse 

 predavanja, 
prikaz, 
obrazložitev, 
urjenje / 
ponavljanje oz. 
utrjevanje 
znanja itd. 

 

Pozna določene vsebine normativne 
ureditve v zvezi z orožjem: 

 opredelitev varnostnega orožja 
 pogoje za pridobitev pravice za 

nošenje in uporabo orožja 
 nošenje in hrambo orožja ter 

vodenje evidenc 
 odgovornost v primeru 

nezakonitega nošenja, uporabe ali 
neustrezne hrambe orožja 

 določene vsebine zakona, ki ureja 
kazniva dejanja vezana na 
nošenje in uporabo orožja 

 
 

 pojasni, kaj se šteje za 
varnostno orožje 

 pojasni pogoje za pridobitev 
pravice za nošenje in uporabo 
orožja 

 pojasni obveznosti pri ravnanju 
z orožjem 

 pojasni način nošenja orožja, 
hrambo, čiščenje in 
vzdrževanje orožja ter vodenje 
evidenc, pojasni odgovornost v 
primeru nezakonitega nošenja, 
uporabe ali neustrezne hrambe 
orožja 

 našteje in pojasni kazniva 
dejanja vezana na nošenje in 
uporabo orožja 

 

 frontalna in 
skupinska 
(manjše 
skupine, 
individualno 
delo, delavnice 
itd.) 

 razgovor 
 izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz 
prakse 

 predavanja, 
prikaz, 
obrazložitev, 
urjenje/ponavlja
nje oz. 
utrjevanje 
znanja itd. 
 

1 ura 

 
4.2.2 Prva pomoč – 2 uri 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
OBLIKE IN METODE 
DELA 

Kandidat za izvajalca vaj v streljanju Kandidat za izvajalca vaj v streljanju 
 

Zna izvesti osnovne ukrepe prve 
pomoči pri strelnih ranah: 

– ugotoviti osnovne življenjske 
funkcije 

– pozna položaje in prenos 
poškodovanca  

– pozna ukrepe prve pomoči v 
primerih strelnih ran:  

– kadar je oseba 
nezavestna 

– kadar jo je treba 
oživljati   

– kadar krvavi  
– kadar je v šoku  

 

– zna izvesti osnovne nujne ukrepe 
pomoči pri neposrednih 
nevarnostih za življenje zaradi 
strelnih ran 

– pogovor, razprava 
– demonstracija 
– simuliranje dogodkov 
– primeri iz dobre prakse 
– individualne in 

skupinske vaje  

 



 

4.2.3 Strelno orožje – 5 ure 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

OBLIKE IN 
METODE DELA 

TRAJANJE 

 

Kandidat za izvajalca vaj v streljanju Kandidat za izvajalca vaj v 
streljanju 

  

Pozna terminologijo, osnove 
konstrukcije orožja in streliva ter 
zastojev: 
    
– enotna orožarska terminologija  
– sestavni deli  strelnega orožja 
– zgradba sodobnega streliva 
– označevanje streliva 
– principi delovanja strelnega  

orožja 
– zastoji pri orožju in njihovo 

odstranjevanje – teoretična 
razlaga in varnosti vidik  

 

– pojasni enotne orožarske 
pojme 

– pojasni pomen sestavnih delov 
oziroma zgradbe orožja in 
streliva 

– pojasni pomen označevanja 
streliva 

– pojasni principe delovanja 
orožja 

– pojasni funkcijo posameznih 
sestavnih delov orožja in 
streliva do te mere, da takoj 
predvidi vzrok zastoja pri 
orožju, ki je posledica 
nepravilnega delovanja 
posameznih delov orožja ali 
streliva – vidik varnosti 

 

 

1 ura 

Pozna osnove balistike in teorije 
streljanja: 

 osnove balistike (notranja in  
zunanja balistika ter balistika cilja) 

 teorija (elementi) streljanja 
(merjenje, dihanje, proženje, drža 
orožja, položaji za streljanje) 

 pojasni osnove balistike 
 pojasni vsebino in teorijo 

(elemente) streljanja 

 

1 ura 

Pozna strelno orožje,  ki ga varnostnik 
uporablja pri svojem delu s 
poudarkom na kratkocevnem strelnem 
orožju in njegovih posebnostih: 
 
– konstrukcija, princip delovanja in 

osnovne taktično-tehnične 
lastnosti orožja 

– varnostni mehanizmi na orožju 
– razstavljanje in sestavljanje orožja 
– zastoji na orožju in postopek 

njihovega odstranjevanja  
– strelivo (konstrukcija, označevanje 

itd.) 
– hramba, čiščenje, pregledovanje 

in vzdrževanje orožja 
– vodenje evidenc o orožju 
 
 

 pojasni princip delovanja, dele 
orožja in osnovne taktično-
tehnične lastnosti orožja, ki ga 
ima v uporabi 

 predstavi varnostne 
mehanizme orožja 

 praktično razstavi in sestavi 
orožje  

 predstavi možne zastoje na 
orožju in postopek njihovega 
odstranjevanja  

 pojasni konstrukcijo streliva in 
označevanje 

 razume in predstavi pogoje ter 
pomen hrambe, način čiščenja, 
pregledovanje in vzdrževanje 
orožja 

 pojasni obveznost vodenja 
evidenc o orožju 

 

2 uri 



 

Pozna psihološke vidike uporabe 
strelnega orožja: 
     
– psihološki vidiki uporabe strelnega 

orožja 
– vpliv stresa na streljanje in varno 

ter strokovno ravnanje s strelnim 
orožjem 

 

 pojasni možne psihološke 
posledice uporabe strelnega 
orožja 

 pojasni osnovne značilnosti 
stresa, ga prepozna pri strelcih 
in pojasni ustrezno ukrepanje 

 frontalna in 
skupinska 
(manjše 
skupine, 
individualno 
delo, delavnice 
itd.) 

 razgovor 
 izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz 
prakse 

 predavanja, 
prikaz, 
obrazložitev, 
urjenje/ponavlja
nje oz. 
utrjevanje 
znanja itd. 

1 ura 

 

4.2.4 Organizacija in izvajanje vaj v streljanju z orožjem – 5 ur 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

OBLIKE IN 
METODE DELA 

TRAJANJE 

 

Kandidat za izvajalca vaj v streljanju Kandidat za izvajalca vaj v 
streljanju 

  

Pozna določene vsebine organizacije, 
vzdrževanja reda in varnosti na 
strelišču ter pogoje za izvajanje 
streljanja: 

 red in varnost na strelišču ter 
izvajanje streljanja 

 varnostna pravila pri ravnanju z 
orožjem in izvajanju streljanja 

 uporaba osebne varovalne 
opreme za vid in sluh 

 varnostni standardi pri ravnanju z 
orožjem 

 najpogostejše napake pri ravnanju 
z orožjem 

 varnost in zdravje pri delu z 
orožjem 

 pojasni vzdrževanje reda in 
varnosti na strelišču, izvajanje 
streljanja ter njegov pomen 

 pojasni varnostna pravila pri 
ravnanju z orožjem in izvajanju 
streljanja ter njihov pomen 

 pojasni vrste nevarnosti za vid 
in sluh v primeru neuporabe 
osebne varovalne opreme 

 pojasni varnostne standarde pri 
ravnanju z orožjem in pojasni 
njihov pomen 

 pojasni ukrepe povezane z 
varnostjo in zdravjem pri delu z 
orožjem 

 frontalna in 
skupinska 
(manjše 
skupine, 
individualno 
delo, delavnice 
itd.) 

 razgovor 
 izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz 
prakse 

 predavanja, 
prikaz, 
obrazložitev, 
urjenje/ponavlja
nje oz. 
utrjevanje 
znanja itd. 

 preverjanje in 
ocenjevanje oz. 
izvedba 
preizkusa 
znanja 

1 ura 



 

Pozna načrtovanje in organizacijo vaj 
v streljanju: 
 
 načrtovanje vaj v streljanju 
 organizacija vaj v streljanju 
 zagotovitev strelišča in priprava 

strelišča za streljanje, 
zagotavljanje potrebnih 
materialnih sredstev, streliva in 
orožja  

 priprava in izdelava dokumentov 
za izvedbo vaj v streljanju 
(zapisniki, ocenjevanje) 

 pomen priprave navodil za 
izvedbo vaj v streljanju 

 način zagotavljanja varnosti na 
strelišču (metode, postopki, 
načrtovanje materialnih in 
kadrovskih sredstev) 

 organizacija in postopki 
ocenjevanja strelcev 

 predvidevanje postopkov ob 
izrednih dogodkih (poškodbe, 
nesreče ...) 

 zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu (osebna varovalna 
oprema in zaščitna oprema) 

 pojasni pomen načrtovanja in  
organizacijo vaj v streljanju v 
zasebnem varovanju 

 pojasni pomen izbire in 
zagotavljanja strelišča za 
streljanje, način priprave 
strelišča za streljanje 

 pojasni potrebna materialna 
sredstva, strelivo in orožje 

 praktično prikaže in pojasni 
pomen izdelave dokumentov 
za izvedbo vaj v streljanju 

 pojasni način zagotavljanja 
varnosti na strelišču 

 pojasni organizacijo in pomen 
enotnih postopkov ocenjevanja 
strelcev 

 pojasni postopke v primeru 
izrednih dogodkov 

 pojasni pomen varnosti in 
metode ter sredstva za 
zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu na strelišču 

 
 

 frontalna in 
skupinska 
(manjše 
skupine, 
individualno 
delo, delavnice 
itd.) 

 razgovor 
 izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz 
prakse 

 predavanja, 
prikaz, 
obrazložitev, 
urjenje/ponavlja
nje oz. 
utrjevanje 
znanja itd. 

 

2 uri 

Pozna metodologijo priprav in izvedbe 
vaj v streljanju: 
 
 metodološko-izvedbena dinamika 

dela na strelišču (delovne točke) 
 metodološka priprava strelcev za 

izvedbo vaj v streljanju 
 načini in metode ugotavljanja 

napak pri strelcih ter pomoč pri 
odpravi napak 

 načrtovanje dela (urjenja) pri 
strelcih, ki ne dosegajo ustreznih 
norm in rezultatov 

 igranje različnih vlog (vodja 
streljanja, pomočnik vodje, vodja 
na strelni črti, strelec ipd) 

 

 pojasni metodološko-izvedbeno 
dinamiko dela na strelišču in 
njen pomen 

 pojasni metodološko pripravo 
strelcev za izvedbo vaj v 
streljanju 

 pojasni najprimernejši pristop 
za urjenje posameznih 
postopkov z orožjem glede na 
usposobljenost strelcev 

 pojasni načine in metode 
ugotavljanja najbolj očitnih 
napak pri strelcih ter način 
pomoči za odpravo teh napak 

 pojasni pomen metodičnosti in 
strokovnosti pri prenašanju 
znanja na strelce 

 pojasni pomen in svojo vlogo 
na različnih položajih (vodja 
streljanja, pomočnik vodje, 
vodja na strelni črti, strelec ipd) 

 

 frontalna in 
skupinska 
(manjše 
skupine, 
individualno 
delo, delavnice 
itd.) 

 razgovor 
 izmenjava 

izkušenj in 
primerov iz 
prakse 

 predavanja, 
prikaz, 
obrazložitev, 
urjenje/ponavlja
nje oz. 
utrjevanje 
znanja itd. 

 

2 uri 

 

4.2.5 Streljanje z orožjem – 6 ur 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
OBLIKE IN METODE 

DELA 

Kandidat za izvajalca vaj v streljanju Kandidat za izvajalca vaj v streljanju  



 

Vaje, urjenje in vadba posameznih 
postopkov z orožjem pred streljanjem z 
orožjem, ki ga varnostnik uporablja pri 
svojem delu, med njim in po njem: 

 uporaba teoretičnih znanj pri 
izvedbi vaj v streljanju 

 ravnanje z orožjem v različnih 
situacijah 

 drža orožja in različni strelski 
položaji (prilagoditev strelskega 
položaja zaklonu, oviri, streljanje v 
gibanju, iz različnih položajev in 
pod različnimi taktičnimi situacijami 
itd.) 

 progresivnost sinhronizacije 
proženja, merjenja, dihanja glede 
na taktično situacijo (omejitev časa, 
fizična obremenitev, prenos merilne 
točke, streljanje v pogojih 
zmanjšane vidljivosti itd.) 

 taktika uporabe orožja med 
streljanem, gibanjem, menjava 
strelnih položajev, varovanje 
postopka ... 

 varno odstranjevanje 
najpogostejših zastojev na orožju 
med streljanjem, in sicer: 

 nepravilno vstavljen 
nabojnik 

 zaklenjeno orožje 
 neizvržen tulec naboja 

  
 pravilna uporaba osebne varovalne 

opreme za vid in sluh 
 pravilna uporaba zaščitne opreme 

(jopič, čelada ...) 
 pomen doslednega izvajanja 

varnostnih pravil med streljanjem z 
orožjem 

 nevarnosti pri nepravilnem ravnanju 
z orožjem med streljanjem 

 upoštevanje varnostnih standardov 
pri ravnanju z orožjem 

 streljanje z orožjem, ki ga uporablja 
pri svojem delu 

 

 pridobljena teoretična znanja iz 
normativne ureditve, teorije 
streljanja in orožja ter znanja s 
področja organizacije in izvajanja 
vaj v streljanju združi in uporabi 
pri realizaciji streljanju s 
konkretnim orožjem 

 prepozna osnovne napake 
strelcev pri ravnanju z orožjem in 
zavzemanju elementov streljanja 
ter jim jih pomaga odstranjevati   

 svoja znanja z ustreznimi 
metodami in postopki prenaša na 
strelce 

 se zaveda pomena varnosti in 
zdravja pri opravljanju dela z 
orožjem 

 

 frontalna in skupinska 
(manjše skupine, 
individualno delo, 
delavnice itd.) 

 razgovor 
 izmenjava izkušenj in 

primerov iz prakse 
 predavanja, prikaz, 

obrazložitev, 
urjenje/ponavljanje oz. 
utrjevanje znanja itd. 

 preverjanje in 
ocenjevanje oz. 
izvedba preizkusa 
znanja 

 izvedba vaj v streljanju 
na strelišču 

 

5 MATERIALNI POGOJI 
 strelišče za izvajanje vaj v streljanju 
 učilnica z vsemi pripadajočimi pripomočki (listno stojalo, tabla, računalnik, projektor) za najmanj 

15 udeležencev, kar pomeni  učilnica, ki zagotavlja 2 m
2
 prostora na osebo,   

 strelno orožje v osebni ali kolektivni zadolžitvi (orožje prinesejo udeleženci s seboj), 
 strelivo ustreznega kalibra (vsaj 150 kosov na udeleženca, udeleženci prinesejo strelivo s seboj),   
 komplet prve pomoči, 
 osebna varovalna oprema za vid in sluh (čepki, glušniki, strelska očala ...), 
 ostala materialna sredstva (tarče, nosilci tarč, nalepke, sredstva za čiščenje orožja ...) 



 

 
6 KADROVSKE REFERENCE  
Izvajanje usposabljanja po tem programu izvedeta najmanj dva izvajalca, ki imata: 

– najmanj višješolsko izobrazbo, 
– pravico do posesti in nošenja orožja v skladu z zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja najmanj 

5 let,  
– ustrezna strokovna znanja za izvajanje vaj v streljanju v skladu s programom, ki velja v policiji ali vojski 

ali oseba, ki ima opravljen trenerski izpit iz strelstva pri eni od strelskih zvez, ter ustrezna strokovna 
znanja s področja predpisov o orožju in o zasebnem varovanju, če pridobljene spretnosti in znanja po 
vsebini, zahtevnosti in obsegu v celoti zajemajo vsebine tega programa,  

– za nudenje prve pomoči imeti ustrezen izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnega področja 
vsebinskega sklopa 

Oseba, ki se ji usposabljanje za izvajalca vaj v streljanju v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje 
strokovnega usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja, delno ali v celoti prizna, mora pa 
opraviti preizkus strokovne usposobljenosti, plača za udeležbo sorazmerni del stroškov glede na število ur, 
določenih s tem programom. 
 
7 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI O NOŠENJU IN UPORABI OROŽJA 
 
Preizkus strokovne usposobljenosti izvedeta izvajalca programa in traja najmanj 6 ur. O preizkusu 
strokovne usposobljenosti se vodi zapisnik, določen v 9. točki tega programa.  
 
Preizkus je pisni z ustnim zagovorom in praktično izvedbo vaj z izdelavo ustrezne dokumentacije. Pisni 
preizkus je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa ter traja največ 30 minut. Kandidat mora pred  
pristopom izdelati ustrezne pisne dokumente, ki se ocenijo na preizkusu usposobljenosti. Ta se izvede 
najmanj 8 dni po končanem usposabljanju.   
 

ZGRADBA PREIZKUSA  KRITERIJI 
OCENJEVANJA 

% MOŽNIH  
TOČK  

OBSEG IN ČAS  
PREVERJANJA 

Pisni test Pravilnost odgovora 30 % Najmanj 20 vprašanj  
Trajanje: največ 30 
minut  

Ustno preverjanje (vprašanja 
izvajalcev programa) 

Natančnost odgovora,  
celovitost, jasnost  

10 % 1 tematsko vprašanje s  
praktično nalogo  
Trajanje: največ 15 
minut  

Praktični prikaz izvedbe vaj v 
streljanju z izdelavo 
dokumentacije 

Pravilna praktična izvedba 60 % Izvajanje vaj v streljanju 
Trajanje: najmanj 5 ur 

 
Kandidat preizkus opravi, če doseže najmanj 70 % zahtevanega znanja.  

 
Ocena na izpitu  je: 
 uspešno ali 
 neuspešno. 
 
Preizkus obsega ocenjevanje teoretičnega znanja, aktivnosti in postopkov na strelišču: 
 pred streljanjem (načrtovanje in organizacija vaj v streljanju, dokumenti za izvedbo vaj, obvladovanje 

teoretično-praktičnih strelskih znanj in veščin – razstavljanje in sestavljanje orožja, priprava orožja za 
streljanje, hramba, čiščenje, delo na neposredne priprave itd.);  

 med streljanjem (organizacija dela na strelišču, materialna priprava, metodološko-izvedbena 
dinamika, strokovnost pri delu (različne vloge), poznavanje teorije strokovnega področja, varnostna 
pravila pri ravnanju s strelnim orožjem, teorija strokovnega področja, terminologija, uporaba varnostnih 
standardov, varnost in zdravje pri delu, streljanje s pištolo, ki jo uporablja pri svojem delu – vaje 1, 2 in 
3), 

– po streljanju (delo z orožjem po streljanju, delo v varnostni coni, čiščenje orožja itd.). 
 
Udeleženec je na izpitu uspešen, če je na vseh delih izpita ocenjen z oceno uspešno. 
 



 

Če kandidat ni uspešen pri preverjanju znanja, lahko še isti dan preizkus ponovi ali pa se ga udeleži v 
naslednjih terminih. 
 
Organizator kandidatu izda potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju in strokovni usposobljenosti 
za izvajanje programa strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja. En 
izvod potrdila pošlje tudi ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.  
 
8 LITERATURA  
 
Organizator pred izvedbo strokovnega usposabljanja pripravi učna gradiva in jih posreduje kandidatu.  



 

 
9 ZAPISNIK OCENJEVANJA PREVERJANJA ZNANJA 

 

Z A P I S N I K   

PREVERJANJA ZNANJA  
ZA NOŠENJE IN UPORABO STRELNEGA OROŽJA  

 
 

Ime in priimek: 

 

Kraj in datum izvedbe:  

 

Datum rojstva:  

 

 

 

A ZNANJE, AKTIVNOSTI IN POSTOPKI MED STRELJANJEM - OBKROŽI: 

OROŽJE/ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

REZULTAT NA TARČI RAVNANJE Z 
OROŽJEM 

 

(USPEŠNO – 

NEUSPEŠNO) 

OCENA 
VAJE 

 
(USPEŠNO - 

NEUSPEŠNO) 

št. zadetkov U ali N 

Pištola – vaja v streljanju  U – N U – N U – N 

Avtomatska puška vaja v 
streljanju 

 U – N U – N U – N 

                                                                                                                                                                                                              

B ZNANJE, AKTIVNOSTI IN POSTOPKI PRED  STRELJANJEM: 
1.  USPEŠNO  
 
2.  NEUSPEŠNO 

C ZNANJE, AKTIVNOSTI IN POSTOPKI PO STRELJANJU: 
1.  USPEŠNO  
 
2.  NEUSPEŠNO 

D. OCENA PREIZKUSA: 
1.  USPEŠNO  
 
2.  NEUSPEŠNO 

 
OPOMBE: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Ime in priimek ter podpis 

izvajalca: 
 

 

 

 


