OROŽJE
1. Kaj je potrebno storiti najprej, ko vzamemo orožje v roke?
- Pištolo obrnemo v varno smer (pred tem TO tudi OBVEZNO POVEMO)!
- Orožje TAKOJ IZPRAZNIMO in se o tem tudi prepričamo (nabojnik+zaklep→2X), povemo ali je bilo
orožje prazno ali ne!

2. Kam naj orožje usmerimo če ne nameravamo streljati?
- V smeri tarče oziroma v varno smer!

3. Katera smer je varna (definicija)?
- Varna je tista smer, kjer ni ljudi, ni možnosti odboja krogle ali preboja ovire.

4. Kdaj sme biti prst na sprožilcu?
- Samo takrat ko začnemo meriti v tarčo in imamo namen streljati.

5. O čem se je potrebno prepričati pred začetkom streljanja?
- da je tarča določena, za njo nasip in pred njo ni nikogar
- da delujejo vse varnostne funkcije orožja (pištole)
- imamo na sebi varnostna očala in glušnike
- smo preverili ali je strelivo ustrezno

6. Kakšna je obvezna oprema strelca?
- Zaščitna očala
- Glušniki

7. Kako ravnamo v primeru zastoja orožja (kaj pa orožja na sprednje
polnjenje)?
ZASTOJ: Orožje obrnjeno proti tarči (varna smer), sprožilni prst NE SME biti na sprožilcu, počakati vsaj
30 sekund!
PIŠTOLA: Še vedno obrnjena v smer tarč, prst odmaknjen iz sprožilca, z nestrelno roko udarimo po
dnu nabojnika, obrnemo pištolo z odprtino za izmet navzdol in energično potegnemo zaklep nazaj in
ga spustimo naprej, poskusimo streljati!
Če ne uspe: izvlečemo nabojnik, potegnemo zaklep nazaj in postopek ponivimo tako, da poskušamo
iz orožja stresti morebitne naboje ali tulce, vstavimo nabojnik (po možnosti drug), ponovno
potegnemo zaklep, ga spustimo in poskusimo sprožiti! POZOR! Vzrok za zastoj je lahko tudi naboj
brez smodnika! V tem primeru se lahko zgodi da krogla lahko ostane v cevi. Orožje izpraznimo in se
prepričamo da v cevi ni naboja oz. krogle.
SPREDNJAČE: Če ne pride do vžiga smodniškega polnjenja in strela najprej počakamo vsaj minuto
(pištola je ves ta čas usmerjena prosti tarči), nato poskusimo ponovno sprožiti (predhodno
zamenjamo netilko ali inicialni smodnik). Če še vedno ne sproži spet počakamo vsaj minuto in s iglo

očistimo netilno cevko, ponovimo poskus sproženja! Če orožje ne sproži moramo pod pritiskom
izpihati ali potisniti polnitev iz cevi.

8. Kakšnih revolverjev ne smemo nositi s polnim nabojem v ležišču, ki je
pod kladivcem?
- Tistih, ki fizično ne ločuje kladivca od stika z netilko do trenutka, ko je sprožilec povsem pritisnjen!

9. Kaj pomeni izraz »strelivo na robni vžig«?
- Da se takšno strelivo sproži takrat, ko kladivce udari po robu tulca

10. Kdaj se uporablja ofenzivni smodnik, kdaj progresivni smodnik?
- OFENZIVNI SMODNIK se uporablja za polnjenje pištolskega streliva, kjer je na voljo le kratka cev za
pospeševanje izstrelka in pa pri strelivu, kjer je upor streliva med gibanjem v cevi majhen
(gladkocevno orožje – šibreni naboji in malokalibrsko orožje - svinčemnke)
- PROGRESIVNI SMODNIK se polni v naboje, kjer je na voljo daljša cev (puškovni naboji) in kjer je upor
med gibanjem izstrelka v cevi velik (puškovni naboji za risanice).

11. Od česa je odvisna energija izstrelka?
- Energija izstrelka je odvisna od mase izstrelka in njegove hitrosti.

12. Kakšen je maksimalni domet izstrelka pištolskega naboja kalibra 9X19
mm?
- Približno 2 kilometra!

13. Kakšen je vodoravni "domet" izstrelka pištolskega naboja kalibra 7,65
mm Browning?
- Približno 200 metrov

14. Kako izračunamo približen maksimalni domet šiber pri šibrenem
naboju?
- Izračunamo ga tako, da premer šiber (mm) pomnožimo s 100, rezultat je maksimalen domet šiber v
metrih! (šibre 2 mm → domet 200 m)!

15. Katere sile omejujejo domet izstrelkov, pri njihovemu letu skozi
atmosfero?
- Sila teže in zračni upor, ki vlečeta proti tlom in upočasnjujeta izstrelek.

16. Kaj je kaliber (kaj pa kaliber pri gladkocevnem orožju)?
- Kaliber pomeni le mero – premer krogle (izstrelka) ali cevi, vendar se pogosto uporablja tudi kot
izraz za označevanje vrste streliva (strelivo kalibra 7,62 mm Tokarev – to je oznaka, ki določa tako
premer krogle, kot mere tulca, celotnega naboja in smodniško polnitev).
- Pri gladkocevnem orožju pomeni kaliber število svinčenih krogel v premeru cevi, ki jih dobimo iz
enega funta (0,45 kg) svinca

17. Kam spada plinsko orožje, pod kakšnimi pogoji se nabavlja?
- Plinsko orožje spadajo v skupino D2 (to so pištole in revolverji, ki izstreljujejo in razpršujejo snovi v
smeri cevi za onesposobitev posameznika).
- POGOJI NABAVE: (na podlagi nabavnega dovoljenja)
a.) da smo dopolnili 18 let
b.) da ni zadržkov javnega reda
c.) da smo zanesljivi
d.) da imamo upravičeni razlog za izdajo orožne listine
e.) da imamo opravljen zdravniški pregled
f.) da imamo opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem
V primeru, da orožje kupujemo v tujini, nam pristojni organ izda priglasitveni list, če smo stari 21 let
in izpolnjujemo pogoje iz točke "b" in "f"!

18. Naštej nekaj repetirnih mehanizmov pušk risanic repetirk!
- Vrtljiv
- Potezni
- Vzvodni

19. Naštej osnovne vrste kratkocevnega orožja!
- Pištole (enostrelne, polavtomatske, avtomatske)
- Revoljverji

20. Princip delovanja zračnega orožja!
- Je kratko ali dolgocevno orožje, ki pod pritiskom zraka ali plinov izstreljuje zrna, kroglice ali druge
izstrelke!

21. Kaj so možnarji, v katero kategorijo sodijo?
- Možnarji so priprave za pokanje s črnim smodnikom. Spadajo v skupino D4!

22. Kaj v splošnem vsebuje evropska oznaka za strelivo?
- Kaliber (premer) X dolžina tulca v mm (npr. 9x19).

23. Zakaj nimajo vse polavtomatske pištole prostega – neblokiranega
zaklepa?
- Pri polavtomatskem (in avtomatskem) orožju z močnejšim strelivom mora zaklep v trenutku
sproženja dejansko "zaklepati" zadek cevi, saj bi sicer zaradi večjih pritiskov prišlo do prehitrega
odpiranja zaklepa.

24. Kaj pomeni dvojno delovanje sprožilca in kaj enojno?
- ENOJNO: da sprosti napeto kladivce (ali udarno iglo), ki potem sproži naboj.
- DVOJNO: z enim samim pritiskom na sprožilec najprej napnemo, potem pa v isti potezi še sprostimo
kladivce.

25. Najpogostejši princip delovanja (pol)avtomatskega dolgocevnega
strelnega orožja
- POLAVTOMATSKO: za vstavitev novega naboja izkorišča energijo predhodno izstreljenega naboja. Za
vsak strel je potreben pritisk na sprožilec.
- AVTOMATSKO: potrebuje le en daljši pritisk na sprožilec za sprožitev več zaporednih nabojev.
Pri obeh varijantah pa moramo orožje pred prvim strelom ročno repetirati, da se v ležišče vstavi prvi
naboj!

26. Kaj pomeni korak navoja v risani cevi?
- Je razdalja, ki jo opiše krogla, da naredi en poln obrat!

27. Kaj pomeni pristrelitev orožja?
- Umerjanje metkov!

28. Kaj vžge smodniško polnitev pri perkusijskem orožju?
- Kladivce ob sproženju udari po netilni kapici naboja, ta vsebuje posebno na udarce občutljivo
inicialno zmes, ki se ob udarcu vžge. Plamen se skozi netilno cevko prenese v cev k smodniški polnitvi.

29. Razlika med vlogo cevi pri revolverju in pištoli!
- Revolver za svoje delovanje ne uporablja energije streliva ampak le strelca – je torej repetirno
orožje! Pri pištoli se ležišče nahaja v sami cevi, pri revolverju pa je to v bobniču, cev kroglo le zavrti in
jo usmeri!

30. Katero zaščito morajo uporabljati gledalci?
- Glušnike
- Očala pri streljanju kovinskih tarč

31. Kakšni pritiski in temeprature se lahko razvijejo ob strelu znotraj cevi?
- Okoli 3.500 atmosfer
- Okoli 2.500 stopinj Celzija

32. Zakaj smodnika za pištolske naboje ne smemo uporabiti pri polnjenju
puškovnih?
- Puškovni naboji uporabljajo progresivni smodnik (velik upor izstrelka – doga cev), ki za razliko od
pištolskega – ofenzivni (majhen upor izstrelka – kratka cev) dosega pritisk postopoma in počasneje
razvijejo maksimalen pritisk!

33. Kako preverimo delovanje varovalke in prekinjevala pri pištoli?
- ROČNA VAROVALKA (preprečuje sproženje): če varovalko vključimo (zgornji položaj "s"), kljub
pritisku na sprožilec do sprožitve ne pride (POVEMO: Varovalka deluje!)
- PREKINJEVALO (preprečuje avtomatsko delovanje in sprožitev kadar zaklep ni popolnoma zaprt):
poskusimo sprožiti (z izključeno varovalko – spodnji položaj "f") in zaklepom odprtim za 5 mm – ne
sproži (POVEMO: Prekinjevalo deluje!)

- BLOKADA IGLE (preprečuje gibanje igle, če sprožilec ni pritisnjen)

34. Kako držimo pištolo pri streljanju?
- Pištolo držimo tako, da je dlan v ročaju čim višje – sredinec naj se dotika branika prožilca.
Uporabljamo lahko dvoročni prijem, pri čemer nestrelna roka pomaga strelni. Konec dlani naj se
preprosto prileže delu ročaja, ki je viden med prsti in koncem dlani strelske roke, prsti pa naj se
ovijejo okoli prstov strelne roke (palec strelne roke počiva za in nad palcem šibke roke). POZOR: Palec
nestrelne roke ne sme biti na poti gibanja zaklepa.

ZAKONODAJA
1. Ali lahko lastnik orožje uporablja na javnem kraju ali kjer bi to lahko bilo
nevarno za ljudi?
- NE!

2. Kaj je silobran, kaj je skrajna sila – ali sta kazniva?
- SILOBRAN: Je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen
protipraven napad!
- SKRAJNA SILA: Kdor stori dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja, zato, da bi od sebe ali koga
drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost za življenje, telesno celovitost, osebno svobodo ali
premoženje, nujno za preživetje, ni kriv, če take nevarnosti ni bilo mogoče odvrniti drugače, storilec
pa se ji tudi ni bil dolžan izpostavljati!
- NE, NISTA KAZNIVA!

3. Ali je potrebno orožje, ki ga prenašamo preko državne meje priglasiti in
komu?
- DA, organu ki opravlja mejno kontrolo!

4. Ali lahko lastnik orožja nosi orožje na javni prireditvi?
- NE!

5. Ali lahko lastnik revolverja, vpisanega v or. list za varnostno, to orožje
posodi?
- NE!

6. Ali lahko državljan poseduje orožje kategorij B in C brez ustreznega
dokumenta?
- NE!

7. Ali lahko državljan nosi orožje in zanj nabavlja strelivo, če ima zanj
dovoljenje za posest?

- NE!

8. Ali smemo staro orožje (po zakonu) uporabljati kot orožje in si zanj
nabaviti strelivo?
- NE! Izjemoma je dovoljeno po predhodnem dovoljenju pristojnega organa!

9. Kdo je odgovoren za brezhibnost orožja, kaj je posebna skrbnost po
zakonu?
- Vsak imetnik orožja!
- Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže na njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju,
prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju!

10. V kakšnem roku mora državljan obvestiti pristojni organ, da je nabavil
orožje?
- 8 dneh!

11. Ali morate nakup starega orožja priglasiti pristojnemu organu?
- DA!

12. Ali mora lastnik orožja pri sebi nositi orožni list, kadar nosi orožje?
- DA!

13. Komu in kdaj mora lastnik orožja javiti izgubo orožja ali orožni listini?
- Takoj javiti policiji in v roku 8 dni tudi pristojni organ!

14. Kako lahko član strelske organizacije prenaša orožje, ki je last te
organizacije?
- Pooblastilo za prenos orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi orožnega posestnega lista
prenaša orožje, ki mu je zaupano. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z
veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa.

15. Kaj je kratkocevno strelno orožje in kaj dolgocevno strelno orožje?
- KRATKOCEVNO: je orožje, pri katerem cev ni daljša od 30 cm ali katerega skupna dolžina ne ne
presega 60 cm!
- DOLGOCEVNO: je orožje pri katerem je cev daljša od 30 cm ali njegova skupna dolžina presega 60
cm!

16. Katere 3 vrste orožja pozna zakon o orožju (glede na namen uporabe)?
- Varnostno orožje
- Lovsko orožje
- Športno orožje

17. Kakšna je razlika med polavtomatskim in avtomatskim orožjem?

- POLAVTOMATSKO: je orožje, ki se po vsakem strelu avtomatsko napolni, vendar lahko z enkratnim
potegom sprožilca izstreli le en naboj!
- AVTOMATSKO: je orožje, ki se po vsakem strelu avtomatsko napolni in lahko z enkratnim potegom
sprožilca izstreli več kot en naboj!

18. Kakšna vrsta orožja je revolver (glede na zgradbo)?
- Orožje, ki ne uporablja enovitega naboja!

19. Kakšne vrste je orožja je puška dvocevka z eno gladko in eno risano
cevjo?
- Puška prelemača.
- Puške prelamače so enocevne, dvocevne, tricevne ali z več cevmi, pri čemer imajo risano, gladko ali
kombinirano gladko risano cev

20. Kaj je strelivo z ekspanzijskim (razširnim) učinkom?
- Je strelivo, ki ima delno oplaščene krogle ali krogle z votlim vrhom (votlo konico)!

21. Kateri so sestavni deli enovitega naboja?
- Netilka
- Pogonski smodnik
- Izstrelek (krogla)

22. Kaj je reprodukcija strelnega orožja, po zakonski definiciji?
- Je funkcionalna kopija različnega strelnega orožja, ki se polni skozi cev ali bobnič posamično s
smodnikom in izstrelkom ter ne uporablja enovitega naboja!

23. Kaj je staro strelno orožje, po zakonski definiciji?
- Je orožje, ki je izdelano pred letom 1871 in strelno orožje na sprednje polnjenje izdelano pred letom
1893!

24. Kakšna je razlika med strelnim in plinskim orožjem?
- ????

25. Katero je prepovedano hladno orožje?
- Boksarji, bodala, buzdovani, gumijevke, tonfe, teleskopske palice in drugi predmeti, ki so prirejeni za
napad!

26. Kateri so deli orožja, za katere veljajo enaka določila, kot za samo
orožje?
- Strelivo
- Sestavni deli streliva
- Bistveni sestavni deli orožja (zaklep, zaklepišče, ležišče naboja s cevjo, boben z ležišči naboja)

27. Katera je posebna oprema za orožje, ki jo zakon prepoveduje?
- So naprave za dušitev zvoka, cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi nastavki,
namenjenimi izključno namestitvi dušilca in teleskopski bamerilniki z napravo za elektronsko
ojačevanje svetlobe ali z infrardečo napravo, če so izdelani tako, da se pritrdijo na orožje!

28. Pod kakšnimi pogoji lahko posameznik pridobi nabavno dovoljenje ali
drugo orožno listino?
- Da je izpolnil 18 let
- Da ni zadržkov javnega reda
- Da je zanesljiv
- Da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine
- Da ima opravljen zdravniški pregled
- Da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem

29. Opišite način hrambe orožja za posameznika, zbiralca orožja in pravno
osebo!
- POSAMEZNIK: posameznik mora orožje ki ga ima v posesti hraniti tako, da ne pride v roke
neupravičeni osebi. Orožje mora biti zaklenjeno in sicer ločeno od streliva, razen če sta orožje in
strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu ali posebej zavarovanem prostoru!
- ZBIRALEC: orožje je potrebno hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan in v
zaklenjeni vitrini ali sefu!
- PRAVNE OSEBE: orožje in strelivo je potrebo hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan in v železnih
ognjevarnih omarah oz. sefih. Orožje in strelivo se mora praviloma hraniti v prostorih kjer ima pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik svoj sedež! Takšne osebe morajo o orožju in strelivu
voditi evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja in
streliva!

30. Katere so kategorije orožja, pogoji za nabavo orožja posamezne
kategorije?
- KATEGORIJE OROŽJA:
o A (prepovedano orožje in oprema, razen za vojsko)
o B (nabavno dovoljenje)
o C (nabavno dovoljenje)
o D (1. točka→nabavno dovoljenje, 2-5 točka→priglasitveni list, 6 točka→priglasitveni list, če je
kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost 200 m/s ali več, 6-9 točka→ni
potrebno posebno dovoljenje)

31. Kdaj je neko dejanje posameznika kaznivo dejanje?
- Človekovo voljno ravnanje (to je tisto, ki ga storilec zagreši z lastno in svobodno voljo, ki se izrazi v
zunanjem svetu, ne le v notranjih psihičnih dogajanjih – zgolj v mislih)
- Protipravnost (to je tisto, ki je zaradi poškodovanj ali ogrožanja določene pravno varovane dobrine,
v nekem redu izrecno prepovedano)
- Storilčeva kazenska odgovornost (prištevnost in krivda)

32. Pojasnite pojem silobrana – katere elemente mora vsebovati napad in
katere obramba?
- Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen
protipraven napad!
- NAPAD:
o Mora biti stvaren in prišteven
o Mora biti protipraven
o Napad in obramba morata biti istočasna
- OBRAMBA:
o Mora biti naperjena zoper napadalca
o Mora biti neizogibno potrebna za odvrnitev napada
o Mora biti sorazmerna med intenzivnostjo napada in obrambe

33. Kaj je skrajna sila?
- Kdor stori dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja, zato, da bi od sebe ali koga drugega odvrnil
istočasno nezakrivljeno nevarnost za življenje, telesno celovitost, osebno svobodo ali premoženje,
nujno za preživetje, ni krov, če take nevarnosti ni bilo mogoče odvrniti drugače, storilec pa se ji tudi
ni bil dolžan izpostavljati!

34. Koga je mogoče spoznati v kazenskem postopku za krivega storitve
kaznivega dejanja?
- Kriv je storilec, ki je storil kaznivo dejanje z naklepom ali iz malomarnosti, pri tem pa se je zavedal ali
bi se moral in mogel zavedati, da ravna v nasprotju s pravom!

35. Kaj je kazenska odgovornost?
- To, da se sme storilcu kaznivega dejanja izreči kazen samo, če je podana njegova krivda, pri čemer
določa, da je kazensko odgovoren storilec, ki je prišteven in kriv!

36. Kateri storilec kaznivega dejanja je neprišteven?
- Tisti, ki ob storitvi kaznivega dejanja ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v
oblasti svojega ravnanja zaradi trajne ali začasne duševne bolezni, začasnih duševnih motenj,
duševne zaostalosti ali zaradi kakšne druge trajne in hude duševne motenosti!

37. Kazni zagrožene po zakonu o prekrških zoper javni red in mir so…?
- ???

38. Varnostni ukrepi, zagroženi po Kazenskem zakoniku? Naštejete…!
- Prepoved opravljanja poklica
- Odvzem vozniškega dovoljenja
- Odvzem predmetov

39. Ali so, po zakonu o javnih shodih in javnih prireditvah, reditelji lahko
oboroženi?

- NE!

40. Ali smejo udeleženci shoda ali javne prireditve imeti pri sebi orožje?
- NE!

41. Pod kakšnimi pogoji smejo zbiratelji/varnostne službe posedovati
orožje iz kategorije A?
- ZBIRATELJJI: če se da na podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več in da ga ne
uporabljajo obrambne sile ali policija, ali če je trajno onesposobljeno! Zbirajo lahko tudi strelivo!
- VARNOSTNE SLUŽBE:

42. Kaj izrecno pomeni, da je posameznik nezanesljiv?
- Je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprimeren za
posedovanje oz. rokovanje z orožjem ali je od njega mogoče pričakovati, da bo orožje zlorabil
- Mu je bila odvzeta opravilna sposobnost
- Je odvisen od alkohola ali mamil
- Okoliščine v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje orožja

43. Komu smemo posoditi orožje, kakšno potrdilo mu moramo napisati?
- Tistemu, ki ima orožni list za vrsto orožja, ki ga posodimo
- POTRDILO:
o Potrdilo na obrazcu št. 17 (pravilnik o izvajanju ZOro)
o Potrdilo, ki je izrecno označeno kot potrdilo o posojanju orožja in vsebuje vse podatke kot je to
določeno v predpisanem obrazcu (podatki o obeh osebah, orožnih listinah, orožju, podpis obeh in
datum)

44. Kakšni so pogoji za zbiranje hladnega orožja?
- Če se da na podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo obrambne
sile ali policija, ali ce je trajno onesposobljeno.

45. Kdaj se sme lovsko orožje nositi/uporabljati izven lovišča ali strelišča?
- Odstrel bolne ali poškodovane divjadi, v skladu s predpisi o lovstvu
- Pogrebne svečanosti, v skladu s krajevnimi običaji in predpisi o pokopališkem redu

46. Kakšni so pogoji za nabavo orožja iz 2 do 5 točke in 6 točke kategorije
D?
- 2 – 5 TOČKA: polnoletnost (ni posebnega dovoljenja)→potrebno prijaviti (priglasitveni list)
- 6. TOČKA: polnoletnost (ni posebnega dovoljenja), če je kinetična energija izstrelka na ustju cevi
manjša od 20 J ali hitrost manjša od 200 m/s! V nasprotnem primeru pa nabavno dovoljenje!

47. Kam se orožje razvršča glede pravic in obveznosti?
- V kategorijo A, B, C in D!

48. Kaj ne šteje za nošenje orožja?

- V svojih stanovanjskih prostorih
- Znotraj svojih ograjenih nepremičnin
- Če orožje ni pripravljeno za uporabo in je zaprto v embalaži pri tem pa je strelivo ločeno od orožja,
prenos pa je potreben iz upravičenih razlogov

49. Kakšne pravice daje posamezniku priglasitveni list?
- Dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa orožja kategorije D brez pravice nošenja

50. Koliko časa velja zdravniško spričevalo o izpolnjevanju zdravstvenih
pogojev?
- 1 leto!

51. V kakšnem roku moramo predložiti dokazila v postopku izdaje orožnih
listin?
- 3 mesecev!

52. Pogoji za dovoljenje za zbiranje hladnega orožja!
- Posebej za to določen prostor, ki je tehnično varovan
- Zaklenjena vitrina ali sef

53. Kakšen je postopek, če v tujini nabavimo onesposobljeno orožje?
- Pri vnosu priglasiti organu pristojnemu za mejno kontrolo, ki mu izda posebno potrdilo
- V roku 8 dni po vnosu v RS podati vlogo za pridobitev ustreznega certifikata komisije

54. Kaj je kazenska odgovornost?
- Odgovornost za storjeno dejanje, pogoj sta prištevnost in krivda!

55. Kaj pomeni neprištevnost?
- Če se v času kaznivega dejanja ni zavedal pomena dejanja!ž

56. Kdaj uporabimo silobran za obrambo lastnine ali premoženja?
- Ni dovoljeno!

57. Ali je za posojanje orožja potrebno izdati kakšno potrdilo?
- DA, potrdilo št 17 ali drugačno v skladu z zakonom!

58. Kje vloži prošnjo za dovoljenje za nabavo orožja tujec?
- Na UE, ki je pristojna za prodajalca!

59. Kakšne so dolžnosti posameznika, ki prenaša orožje preko državne
meje?
- Priglasiti organu, ki opravlja kontrolo državne meje

60. Komu lahko posameznik podari svoje orožje B ali C kategorije?
- ?????

61. Kaj potrebujete za nabavo orožja v tujini – EU?
- Predhodno dovoljenje za nabavo
- Potni list

62. Kdaj so tujci v zvezi z nabavo in posestjo orožja izenačeni z državljani
RS?
- Stalno bivališče ali začasno bivališče vsaj 1 leto!

63. Kdo lahko dobi evropsko orožno prepustnico in kaj omogoča?
- Predloži veljavno orožno listino, ki jo je izdal organ države, kjer ima bivališče
- Izkaže upravičen razlog za prenos orožja ali streliva
- Predloži soglasje za prenos orožja preko ozemlja držav članic EU
- OMOGOČA: prenos orožja in streliva čez državno mejo!

64. Kdo mora policistu vedno omogočiti vpogled v hrambo orožja?
- Zbiralec avtomatskega orožja

65. Za kakšno zračno orožje potrebujemo priglasitveni list/ga moremo
prijaviti?
- 20 J ali 200 m/s ali več
- DA!

PRVA POMOČ
1. Opiši prvo pomoč pri strelnih poškodbah glave?
Poznamo: - Površinske; rano prekrijemo s sterilno gazo in jo utrdimo z povojem ali ruto. Samo
krvavitev pa ustavimo s pritiskom prstov preko gaze ali kompresijsko obvezo
- Globinske poškodbe; pokličemo NMP – 112, poškodovanca damo v bočni položaj, ustavimo zunanjo
krvavitev, če se vidijo deli kosti, možganov rano prekrijemo z sterilno gazo in rahlo povijemo,
opazujemo poškodovanca (dihanje, delovanje srca, zavest) do prihoda NMP
- Poškodbe, zlomi kosti lobanjskega svoda; niso življenjsko nevarni (če niso poškodovani možgani)

2. Kako se ustavi krvavitev pri strelnih poškodbah vratu?
Da preko gaze pritisnemo na vratno arterijo, direktno na rano

3. Kakšna je prva pomoč pri strelni poškodbi prstnega koša?
- poškodovanec naj leži z visokim vzglavjem
- slečemo ga do pasu (poiščemo vstopno in izstopna rano)

- rani pokrijemo z gazo
- s krožnimi zavoji povoja stisnemo gazo k prstni steni, povoj naj se prekriva kot opeka

4. Kaj je to samopomoč pri strelnih poškodbah okončin?
- proučimo mesto nezgode (položaj, dostop, nevarnost)
- pregled poškodovanca (ugotovi se stanje, možnost poškodb in krvavitev. Huda zunanja krvavitev
zahteva takojšnje ukrepanje. Če ni znakov življenja začnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Če je v
nezavesti pa ga damo v stabilni bočni položaj)
- pregledamo rano (videt moramo vstopno in izstopno rano)
- ustavitev krvavitve
- rano prekrijemo s sterilno gazo in previjemo s povojem
- prizadeti ud imobiliziramo (princip enak kot pri zlomih, negiben člen nad in pod rano)
- vsako strelno rano mora dokončno oskrbeti zdravnik (najuspešnejše do 6 ur po poškodbi)

5. Principi ustavitve krvavitev na zgornjih in spodnjih udih pri strelnih
poškodbah?
?

6. Postopek prve pomoči pri strelnih poškodbah trebuha?
Rani prekrijemo s sterilno gazo in ju obvežemo, poškodovanec mora ležati na hrbtu in mirovat,
dvignemo vzglavje in noge pod koleni podložimo (zmanjšamo napetost trebušne stene, ne dajemo
jesti in piti, čim prej v bolnico

7. Kakšna je pravilna obveza pri strelnih ranah?
- Prekrijemo rano s sterilno gazo in previjemo s povojem!

8. Naštej principe kompresijske obveze in kdaj se uporabi?
?

9. Kaj je kompresija krvavečih mest s prsti in kdaj se uporablja?
- Ko na krvavečo rano pritisnemo kar s prsti (golo roko). Uporablja se pri poškodbi vratne, pazdušne,
nadlahtne in stegenske arterije!

10. Kdaj smemo uporabiti Eschmarkovo prevezo?
Uporabljamo jo samo takrat kjer zaradi obsežnih poškodb ali popolne amputacije uda ohranitev ni
več možna (utrgnine)

11. Prva pomoč pri strelnih opeklinah?
Hlajenje z mrzlo vodo

12. Princip laičnega oživljanja (ABC)?
?

13. Kaj je treba storiti preden začnemo dajati umetno dihanje z usti
(položaj)?
- Poskrbimo za svojo varnost in varnost prizadetega (pristopimo in ugotovimo stanje)
- Preverimo ali se prizadeti odziva (Ga stresemo za ramena in ga glasno vprašamo; če se odzove,
preverimo morebitne poškodbe; Če se ne odziva, ga obrnemo na hrbet, pokličemo strokovno pomoč
NMP 112 in mu sprostimo obleko
- Najprej preverimo dihanje; Sprostimo dihalne poti A (z eno roko na čelu zvrnemo glavo, z drugo
dvignemo brado, očistimo ustno votlino), preverimo če poškodovani diha B (opazujemo dviganje in
spuščanje prstnega koša, poslušamo dihalne šume, ali občutimo izdihani zrak)
- Takoj začnemo z masažo srca C

14. Kdaj lahko pri hudi krvavitvi potisnemo neposredno na rano?
- Če nimamo sterilne tkanine!

15. Kateri so znaki poškodbenega šoka?
- koža je hladna, prekrita z lepljivim znojem, če pritisnemo na ustnico ali noht se barva počasi vrača
- pulz je slabo tipljiv, je šibak in hiter (več kot 100/min)
- dihanje počasno in plitvo
- zmeden, reagira počasi, miruje in molči
- lahko se onesvesti zaradi pomanjkanja kisika

16. Postopek imobilizacije pri poškodbi stegnenice? (Rahla dvignjena noga,
pomočnik)
Rabimo najmanj 4 ljudi: eden naredi dekompresijo uda ( s stiskom žile ob kost v dimljah), drugi drži
nogo nad poškodbo, tretji prime pod poškodbo (z eno roko kolenski del z drugo roko pa gleženski del
in rahlo nateguje), četrti pa rano oskrbi (jo povije in imobilizira)

17. Kakšni izstrelki povzročajo hujše poškodbe?
- Lažji
- Hitri
- Nestabilni

18. Kaj je posledica začasne votline ob strelni poškodbi?
- Odmrtje tkiva (NEKROZA)

19. Kako imobiliziramo ranjenca pri poškodbi stegnenice?
- s poškodovanim udom ravnamo nežno in pazljivo, da ne povzročamo dodatnih bolečin
- prizadeti ud primemo nad in pod poškodbo, izvajamo rahel vzdolžni nateg, nikakor pa ne
uravnavamo zlomljene kosti
- pri odprtem zlomu najprej sterilno povežemo
- namestimo opornico in imobiliziramo poškodovani ud (sklep pod in nad rano mora biti negiben)
- imobiliziramo lahko preko obleke in obutve
- poškodovani ud damo v naravni položaj

20. Kako očistimo dihalne poti?

POLOŽAJI POŠKODOVANCEV:
- pri hudi krvavitvi( pod nogami podložimo kako deko)
- huje prizadeti (bočni položaj)
- poškodba oprsja (pol sedeč položaj- olajšano dihanje)
- poškodba trebuha (rahlo položimo nekaj pod hrbtom in pod nogami)
- poškodba glave, če je ponesrečenec pri zavesti(podložimo glavo)
- poškodba obraza (bočni položaj z glavo naprej zaradi krvi)
Ponesrečencu damo glavo nazaj, ko ugotovimo, da poškodovanec ne diha pokličemo strokovno
pomoč (112). Med tem časom začnemo z masažo srca. Peto dlani položimo na SREDINO PRNSEGA
KOŠA. Z iztegnjenimi rokami se nagnemo naprej in pritiskamo 30x proti hrbtenici. Po 30x pritiskih 2x
vdihnemo na usta. Nato spet 30masaž 2udiha. To delamo dokler ne vidimo, da poškodovanec zadiha,
(kadar začne dihat ga damo v bočno položaj in opazujemo dihanje) dokler se ne utrudimo in dokler
ne prida strokovna pomoč. Frekvenca je 100x na minuto. Upogib pri masaži srca pri odraslem človeku
je od 4cm do 5cm.
Razmerje pri masaži srca: 30 masaž srca 2 vdiha

BOČNI POLOŽAJ
Poškodovančevo roko na naši strani odročimo, primero nasprotno roko, ki jo držimo za komolec
povlečemo k sebi. Nogo na isti strani nasprotne noge primemo za koleno in poškodovanca položimo
na bok. Koleno tiste noge, ki smo jo premaknili, mora biti koleno na tleh. Glavo damo nazaj.

