REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA/PREDHODNO PRIVOLITEV ZA NABAVO OROŽJA
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
posameznik

2. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
poslovni subjekt:

Priimek:

Firma/ime:
Ime
poslovalnice:

Ime:
EMŠO:

Matična
številka:
Naslov sedeža ali
poslovalnice:

Datum in kraj rojstva:
Državljanstvo:
Prebivališče:

Zastopnik:
(naselje, ulica, hišna številka)
3. VSEBINA ZAHTEVKA
Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo naslednjega orožja:
3.1. Kategorije:
(prečrtaj kvadrat pred številko v točki kategorije)





iz kategorije A: točka
iz kategorije B: točka
iz kategorije C: točka
iz kategorije D: točka

2,
6 ali
8 (zbiranje oziroma varovanje)
1,
2,
3,
4,
5,
6, ali
7
1,
2,
3 ali
4
1 enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi cevmi
2 plinsko orožje
3 reprodukcija strelnega orožja
4 možnar ali
5 staro orožje
6 zračno orožje

Opomba: Posameznik, ki je dopolnil 18 let je pa mlajši od 21 let, sme nabavljati orožje iz 2. do 5. točke
kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali
hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, le na podlagi dovoljenja za nabavo orožja - 14. in 40. člen
zakona.
3.2. Tip/vrsta orožja:
(prečrtaj kvadrat pred ustrezno vrsto orožja)






polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo
polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo
repetirna puška (RP) z risano cevjo
repetirna puška (RP) z gladko cevjo
puška z risano cevjo









puška z gladko cevjo
kombinirana puška (z risano in gladko cevjo)
polavtomatska pištola
pištola - enostrelna
revolver
avtomatska pištola
mitraljez


brzostrelka

avtomatska puška (AP) z risano cevjo

avtomatska puška (AP) z gladko cevjo

pištola - plinska

revolver - plinski

možnar - cevni

možnar - pištola

možnar - puška

orožje za omamljanje

drugi tipi/vrste orožja (ostalo)

drugi tipi/vrste orožja
(ostalo)
3.3. Kaliber orožja:
4. RAZLOG NABAVE
4.1. Posameznik

4.2. Poslovni subjekt

Orožje potrebujem za:
(prečrtaj kvadrat pred ustreznim razlogom)

Orožje potrebujem za opravljanje dejavnosti:
(prečrtaj kvadrat pred ustreznim razlogom)













varnost – (za osebno varnost in za varovanje
premoženja
lov – (sem član lovske organizacije oziroma se
ukvarjam z lovom)
šport – (ukvarjam se s športnim oziroma
rekreativnim streljanjem)
podaritev – (orožje mi bo podarjeno)
zbiranje – (sem zbiratelj in nabavljeno orožje bom
imel za zbirko orožja)
iz drugih razlogov:

Posedujem že

kosov orožja, za katero imam
(navedite vrsto orožne listine)

5. KRAJ NABAVE
Orožja nameravam nabaviti v:








varovanje
lov
šport – (športna organizacija ali za potrebe
strelišča
filmska dejavnost
gledališka dejavnost
gojitev divjadi
omamljanje živali – (varovanje
ali preučevanje živali)
zbiranje orožja
iz drugih razlogov

R Sloveniji
V državi članici
EU

(ime države)
V tretji državi
(ime države)

6. HRAMBA OROŽJA
(Izpolni poslovni subjekt)
6.1. Kraj hrambe orožja (prvi odstavek 26. člena zakona)
Firma/ime:
Naslov hrambe:
(naselje, ulica, hišna številka)
6.2. Za hrambo in nošenje orožja bo skrbel:
Priimek:
Ime:

7. OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO IN POSEST OZIROMA NOŠENJA OROŽJA
posameznik: navedite razloge za nabavo in posest oziroma nošenja varnostnega orožja
poslovni subjekt: še zlasti je treba podrobno navesti razloge za nabavo orožja A kategorije

8.
V

, dne
(naselje)

(podpis stranke/zastopnika)

9. PRILOGE
1. Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik:
Varnostno orožje:
dokazilo, da je njena osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval orožje
zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem
Lovsko orožje:
potrdilo o članstvu v lovski organizaciji
zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
Športno orožje:
potrdilo o članstvu v strelski organizaciji (17. člen Zakona o orožju)

zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
potrdilo o opravljenem preizkusu
Opomba:
Osebi, ki že ima orožni list za lovsko ali športno orožje, ni potrebno predložiti dokazil, ki so navedene za
lovsko in športno orožje
2. Dokazila, ki jih predloži stranka, pravna oseba:
dokazilo o hrambi orožja
ime, priimek in rojstne podatke odgovorne osebe, ki skrbi za hrambo orožja
3. Dokazila, ki jih pridobi upravni organ po uradni dolžnosti:
za posameznike:
 potrdilo o državljanstvu
 morebitnem poteku kazenskega postopka in postopka o prekršku
 morebitni kaznovanosti in
 morebitni uveljavitvi pravice do govora vesti po posebnih predpisih
za pravne osebe:
 podatke iz poslovnega registra
 podatke iz evidence imetnikov licenc po predpisih o zasebnem varovanju
Dokazilo o plačani upravni taksi
za vlogo in dovoljenje v
znesku
(e-vloge) za dovoljenje v
znesku
Druga
dokazila:

EUR
EUR

