DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA ALI STRELIVA V DRŽAVI ýLANICI EVROPSKE UNIJE
tretji odstavek 3., prvi in drugi odstavek 11., 12., 14., in 47. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
1.1. Posameznik

1.2. Poslovni subjekt

Priimek:

Firma/ime:

Ime:

Ime poslovalnice):

EMŠO:

Matiþna številka:

Datum rojstva:

Naslov:

Prebivališþe:

(naselje, ulica, hišna številka)
(naselje, ulica, hišna številka)

Ime in priimek zastopnika:

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
2.1.

2.2.

Orožje:

Enovito strelivo

tipa/vrste

,

kosov

,

kalibra

,

tipa/vrste

,

tipa/vrste

.

kalibra

,

za orožje kategorije

,

drugi podatki

.

Del orožja
vložne cevi kalibra
menjalne cevi kalibra

Deli streliva:

cevi kalibra

smodnik, koliþina

,

zaklepa

netilke, kosov

,

zaklepišþe

tulci z netilkami kalibra

,

vrtljivi boben

kosov

.

3. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA V PRIMERU NABAVE DELA OROŽJA
3.1.

Imetnik dovoljenja mora nabavo orožja, menjalne oziroma vložne cevi ali vrtljivega bobna priglasiti pristojnemu
organu v osmih dneh po vnosu v Slovenijo, in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje. V
primeru nabave orožja za zbiranje pa mora imetnik dovoljenja nabavo orožja v osmih dneh priglasiti pristojnemu
organu, da orožje registrira in mu ga vpiše v dovoljenje za zbiranje orožja. V primeru nabave cevi, zaklepa
oziroma zaklepišþa pa mora imetnik dovoljenja v osmih dneh po vgraditvi dela na orožje priglasiti pristojnemu
organu, da vpiše nastalo spremembo v orožno listino in evidenco.

3.2.

Imetnik dovoljenja mora ob registraciji nabavljeno orožje, menjalno oziroma vložno cev ali vrtljivi boben prinesti
pristojnemu organu na vpogled. V primeru nabave dela orožja pa mora ob prijavi pristojnemu organu prinesti na
vpogled popravljeno oziroma predelano orožje in mu hkrati izroþiti potrdilo o popravilu oziroma predelavi orožja.

3.3.

ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja za nabavo orožja ali delov orožja, mora dovoljenje v osmih dneh po
prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, ki ga je izdal.
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Obr. št. 24A (33. þlen pravilnika)
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3.4.

Sestavni del tega dovoljenja je predhodna privolitev za vnos orožja ali streliva v Republiko Slovenijo.

4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:

Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)
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Obr. št. 24A (33. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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PRILOGA:
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE
tretji odstavek 3., prvi odstavek 11. in 32. þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni stranka)

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU
Priimek in ime:
Firma/ime:
Naslov:

(naselje, ulica, hišna številka)

2. Priglašam nabavljeno orožje in vlagam zahtevek za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma za vpis orožja
v orožno listino in prilagam
 dokazilo o plaþani taksi v znesku

EUR.

3.
V
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(naselje)

, dne

(podpis stranke)

Obr. št. 24A (33. þlen pravilnika)
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