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PRILOGA št. 2 (39. len pravilnika)  
I.  SEZNAM OROŽJA, KI JE NA OBMO JU REPUBLIKE SLOVENIJE PREPOVEDANO 

KATEGORIJA OROŽJA IN TO KA TIP/VRSTA OROŽJA 

A1
eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji 

A2
avtomatsko strelno orožje 

avtomatska pištola 
avtomatska puška z risano cevjo (risanica) 
avtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica) 
mitraljez
brzostrelka
ostalo

OPOMBA:
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja 
28. člen zakona (Ur. list RS, št: 61/00 in 73/04) 

A3
orožje, prikrito v druge predmete 

A4
strelivo z eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in 
nedelaborirani izstrelki za tako strelivo 

A5
strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni 
ekspanzijski) učinek in krogle za tako strelivo, razen 
streliva za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo 
pravico do tega orožja 

A6
vojaško orožje 

tipi/vrste orožja iz kategorije A, točka 2 
polavtomatska pištola                       
pištola
revolver
polavtomatska puška z risano cevjo          
polavtomatska puška z gladko cevjo          
repetirna puška z risano cevjo 
repetirna puška z gladko cevjo 

OPOMBA:
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja 
28. člen zakona (Ur. list RS, št: 61/00 in 73/04) 

A7
eksplozivno orožje in njegovi deli 

A8
hladno orožje 

boksarji
bodala
buzdovani
gumijevke
in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad. 

OPOMBA:
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja 
28. člen zakona (Ur. list RS, št: 61/00 in 73/04) 

A9
posebna oprema za orožje 

naprave za dušitev zvoka 
cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi 
nastavki, namenjenimi izključno namestitvi dušilca
teleskopski namerilniki z napravo za elektronsko 
ojačevanje svetlobe ali z infrardečo napravo, če so 
izdelani tako, da se pritrdijo na orožje. 

A10
orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za 
promet z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. točke
kategorije D. 
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B7
polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je 
podobno avtomatskemu strelnemu orožju 

polavtomatska puška z risano cevjo - risanica  
polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica 

D8
električni paralizatorji 

ki delujejo na daljavo z izstrelitvijo puščic ali drugih 
podobnih izstrelkov - TASER 

II. SEZNAM OROŽJA, KI JE NA OBMO JU REPUBLIKE SLOVENIJE DOVOLJENO  

B1
polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje 

polavtomatska pištola 
revolver

B2
enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo 

pištola

B3
enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim 
vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov 

pištola

B4
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z 
nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje 

polavtomatska puška z risano cevjo - (risanica)  
polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica) 

B5
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z 
nabojnikom in ležiščem naboja za največ tri naboje, 
pri katerem je nabojnik snemljiv, oziroma ni gotovo, ali 
je orožje takšne konstrukcije, da ga je mogoče z 
običajnim orodjem predelati v več kot tristrelno orožje 
z enim polnjenjem 

polavtomatska puška z risano cevjo - (risanica)  
polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica) 

B6
repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje 
z gladko cevjo dolžine do 60 centimetrov 

repetirna puška z risano cevjo - risanica 
repetirna puška z gladko cevjo - šibrenica 
polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica   

C1
repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6. 
točki kategorije B 

repetirna  puška z risano cevjo - risanica  
repetirna  puška z gladko cevjo - šibrenica 

OPOMBA
skupne dolžine več kot 60 cm,  

C2
dolgocevno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi 
cevmi

puška z risano cevjo - risanica 
puška z risano in gladko cevjo - kombinirana puška ali 
polrisanica

C3
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto 
v točkah 4 do 7 kategorije B 

polavtomatska puška z risano cevjo - risanica  
polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica 
ostalo

OPOMBA
če je gotovo, da ne sprejmejo več kot tri naboje in 
nimajo snemljivega okvirja

C4
enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim 
vžigom in s skupno dolžino nad 28 centimetrov 

pištola

D1
enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi 
cevmi

puška z gladko cevjo - šibrenica 

D2
plinsko orožje 

pištola
revolver

D3
reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne 
uporablja enovitega naboja 

pištola
revolver
puška

OPOMBA
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd. 
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D4
možnarji

možnar cevni 
pištola
puška
ostalo

OPOMBA
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd 

D5
staro orožje 

pištola
revolver
puška
ostalo

OPOMBA
mušketa samokresnica, prednjača, kubara, itd 

D6
zračno orožje 

pištola
revolver
puška

D7
orožje s tetivo 

loki
samostreli
frače in druge naprave, ki s pomočjo napete tetive, 
vzmeti ali drugega potisnega sredstva izstreljujejo 
puščice ali druge izstrelek 

D8
električni paralizatorji 

ki ne delujejo na daljavo z izstrelitvijo puščic ali drugih 
podobnih izstrelkov – elektro šoker 

D9
razpršilci.

Za vnos orožja od 1. do vključno 6. točke kategorije B, kategorije C in 1., 2., 3., 4. ter 5. točke kategorije D v 
Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije in tranzit je potrebna predhodna privolitev oziroma 
dovoljenje. Za vnos orožja iz 6., 7., 8. in 9. točke kategorije D posameznik ne potrebuje posebne privolitve 
oziroma dovoljenja. Če pa gre za prenos orožja med dvema trgovcema, je potrebna predhodna privolitev tudi 
za preostalo našteto orožje iz kategorije D. Izjemoma je dovoljen tudi vnos orožja iz 2. in 6. točke kategorije 
A in 7. točke kategorije B. 

III.  POGOJI ZA VNOS IN IZNOS OROŽJA V POSAMEZNIH DRŽAVAH LANICAH 
EVROPSKE UNIJE 

1. Sporo ilo pristojnega organa Avstrije

Zakon o orožju iz leta 1996, s katerim je bila sprejeta Direktiva Evropskega sveta z dne 18. junij 1991, št. 
91/477/EEC, je stopil v veljavo 1. 7. 1997. 

Informativno je podano naslednje obvestilo: 

1. Pridobitev in lastništvo naslednjega orožja in municije je v Avstriji prepovedano (kategorija A): 

A) Orožje, ki je takšne oblike, da se ga da prikriti kot drug predmet, ali takšno, ki je videti kot predmeti 
za vsakdanjo rabo;  

B) Orožje, ki je narejeno tako, da se ga zloži ali stisne skupaj, ki se ga da hitro skrajšati ali razstaviti, in 
presega normalne zahteve za lovske in športne namene;  

C) polavtomatsko orožje. 

Pod pogojem, da te vrste orožja niso zajete v kategoriji A. 

2. Za pridobitev orožja z žlebeno puškino cevjo, ki ni navedeno v kategorijah A, B in C, je potrebno dobiti 
uradno dovoljenje kategorije C. 

3. Pridobitev orožja, ki ni navedeno v kategorijah A, B in C, je dovoljena osebam nad 18 let starosti 
(kategorij D). 
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4. Naslednje vrste orožja in municija za te vrste orožja se lahko v Avstrijo prinese brez predhodnega 
dovoljenja v skladu z 11. členom, 4. poglavja Direktive: 

a) orožje s sprožilnimi mehanizmi na lunto, boben ali kresilo, 
b) druge vrste orožja pod pogojem, da so bila izdelana pred 1871, 
c) orožje, pri katerih izstrelke potisne stisnjen zrak (zračne puške) ali tlak plina, ki nastane s pomočjo 

ogljikovega dioksida (CO2 puške) pod pogojem, da kaliber ne presega 6 mm in 
d) kratke puške ali karabinke. 

5.  V naslednjih primerih ni potrebno dovoljenje za vnos orožja (12. člen 2. poglavje Direktive): 

A)  lovci do 3 kosov orožja, z izjemo pištol in municije za pištole, 

B)  uporabniki športnega strelnega orožja do 3 kosov in ustrezne municije za to orožje, pod pogojem, da 
je orožje registrirano z Evropskim orožnim listom v domači državi in pod pogojem, da uporabniki 
lahko dokažejo, da je namen njihovega potovanja poseben lovski ali športni dogodek.  

2. Sporo ilo pristojnega organa Danske

V zvezi s členom 8(3) in 11(4) Direktive Sveta z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja 
(91/477/EGS) dansko Ministrstvo za pravosodje obvešča Komisijo in druge države članice, kot sledi:  

Na podlagi 1. člena Zakona o orožju in eksplozivih je na Dansko prepovedano brez predhodnega dovoljenja 
uvažati vse vrste strelnega orožja in streliva razen:  

  orožja s prednjim polnjenjem, izdelanega pred letom 1870 
 orožja, ki se polni od zadaj, izdelanega pred letom 1870, pri katerem ni mogoče uporabljati neločljivega

streliva
 zračnega orožja in orožja s tetivo (razen samostrelov in frač) in streliva zanj (za orožje na ogljikov 

dioksid kot potisno sredstvo se šteje, da spada pod splošno prepoved v členu 1(1) Zakona o orožju in 
eksplozivih) 

 naboji, katerih kaliber ne presega 4,5 mm ali strelivo za takšne naboje z izstrelki v obliki krogle in dolžino 
naboja, ki ne presega 12 mm 

 klavska oprema, ki jo je mogoče uporabljati le za klanje in strelivo za takšno opremo.  

Na podlagi 2. člena Zakona o orožju in eksplozivih je prepovedano brez predhodnega dovoljenja nabaviti ali 
posedovati orožje ali strelivo, za katerega velja prepoved po 1. členu Zakona o orožju in eksplozivih. Enaka 
omejitev velja za osebe, mlajše od 18 let, v zvezi z zračnim orožjem in orožjem s tetivo ter strelivom za 
takšno orožje, vključno z naboji, katerih kaliber ne presega 4,5 mm ali strelivo za takšne naboje z izstrelki v 
obliki krogle in dolžino naboja, ki ne presega 12 mm.  

V zvezi z izdajo evropskega dovoljenja za strelno orožje (v nadaljevanju "EDSO") Danska obvešča, da za 
vnos naslednjega orožja na Dansko zadostuje evropsko dovoljenje za strelno orožje (pod pogojem, da so 
izpolnjeni vsi drugi pogoji iz Direktive 91/477/EGS).  

1) Lovci 

Lovci z EDSO lahko, v skladu z določbami Direktive 91/477/EGS, uvažajo vso strelno orožje kategorije C 
in D iz Direktive na Dansko brez predhodnega dovoljenja, razen:  

a) šibrovk z gladko cevjo z dolžino cevi pod 55 cm 
b) šibrovk z gladko cevjo s kalibrom nad 12 
c) šibrovk z gladko cevjo z več kot 2 nabojema 
d) polavtomatskih lovskih pušk z več kot 2 nabojema 
e) lovskega orožja z dušilcem 

2) Športni strelci 

Športni strelci z EDSO lahko v skladu z določbami Direktive 91/477/EGS uvažajo strelno orožje kategorije B, 
C in D iz Direktive na Dansko pod pogojem, da strelno orožje izpolnjuje naslednje pogoje:  
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Pištole in revolverji 

– največji kaliber .38 (9,65 mm) 
– najmanjša skupna dolžina 210 mm (brez ortopedskega kopita) 
– največja dolžina cevi 153 mm 
– revolver (samo cev brez cilindra) 
– pištola (od odprtine cevi do zaklepa cevi in ležišča naboja) 
– nastavljivi merki (horizontalni in vertikalni). 

Puške, namenjene za fiksne tarče

– največji kaliber 8 mm 
– strelno orožje za en strel z ročnim polnjenjem 
– največja teža 8.0 kg.  

Puške, namenjene za premične tarče

– največji kaliber 8 mm 
– strelno orožje za en strel 
– največja teža 5,5 kg 
– optični merki. 

Šibrovke za streljanje v tarčo morajo ustrezati enakim zahtevam kot šibrovke za lov (opis zgoraj).  

Kar zadeva drugo strelno orožje za lovce in športne strelce, je za uvoz itd. potrebno predhodno dovoljenje 
danskih organov. Ta dovoljenja izdaja predstojnik lokalne policije. Dovoljenja za povsem avtomatsko orožje 
in njegove sestavne dele ter strelivo pa izdaja Ministrstvo za pravosodje.  

3. Sporo ilo pristojnega organa eške

Kategorije strelnega orožja in streliva, pogoji za pridobitev v last, posest, nošenje in uporabo, pravice in 
obveznosti pooblaščenega nošenja, pogoji izvoza, uvoza in tranzita strelnega orožja in streliva, dejavnosti 
strelišč, delovanje informacijskih sistemov, državni nadzor, sankcije in zaščitne ukrepe s področja strelnega 
orožja in streliva, ureja Češki zakon o orožju št. 119/2002. 

Zakon se ne uporablja za: 

a)  strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo, ki ga imajo češke oborožene sile, vojaške varnostne sile, 
oboroženi sestavi carine, obveščevalna služba R. Češke, oboroženih sil ali teles drugih držav, ki so na 
ozemlju R. Češke ali prehajajo državno mejo v tranzitu ali preletu v skladu z mednarodnimi dogovori, ki 
obvezujejo R. Češko

b)  strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo v lasti države in namenjeno za zbiranje, raziskovanje in razvoj 
ali razstavljanje v muzejih s strani Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo 

c)  strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo namenjeno za preskušanje zaradi izdaje potrdil s strani 
češkega urada za preskušanje orožja in streliva 

d)  strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo, ki je narodni kulturna dediščina, del zbirk, proglašene kot 
narodni kulturna dediščina ali predmeti v lasti države, pokrajine ali mest 

e)  ustanovitev in delovanje strelišč pravnih subjektov iz tč. a) do c). 

V skladu s citiranim aktom je prenos orožja in streliva na ozemlju R. Češke mogoč brez predhodne privolitve 
Pristojnega organa samo za neposlovne namene. 

Orožje kategorije D sestavlja: 

a)  staro orožje 
b)  eno ali dvocevno strelno orožje - muškete, kremenjače ali prednjače
c)  zračno orožje za malokalibrske izstrelke, katerih kinetična energija na ustju ne presega 7,5 J 
d)  zračno orožje na plinske bombice 
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e)  zračno orožje z energijo izstrelka na ustju do 16 J 
f)  ekspanzijsko orožje in naprave 
g)  mehansko orožje 
h)  onesposobljeno strelno orožje, ki je spremenjeno nepovratno, tako da je nerabno za streljanje 
i)  strelno orožje, ki je spremenjeno z razrezom, tako da je odkrit vsaj del notranjega mehanizma 
j)  strelno orožje, ki ni razvrščeno v kategorije A do C, posebej Paint ball strelno orožje in strelivo za orožje 

kategorije D, ki ni prepovedano. 

Prepovedano strelivo in deli za orožje: 

1. strelivo z prebojnim, eksplozivnim in zažigalnim izstrelkom  
2.  strelivo za kratko cevno orožje z udarnim izstrelkom ali izstrelkom za maksimalno povečanje zadane 

poškodbe 
3.  strelivo, ki ni predmet dovoljene ali preskušene serije in vojaško strelivo 
4.  deli orožja dušilci, strelne naprave za nočno ali lasersko merjenje. 

Nekatere opredelitve pojmov zakona o orožju 

Ročno orožje - orožje, ki deluje s pomočjo trenutno sproščene energije po sprožitvi in je namenjeno za 
doseganje želenih učinkov na določeni razdalji 

Strelno orožje - ročno orožje, ki deluje s pomočjo trenutno sproščene kemične energije 

Pnevmatsko (zračno) orožje - ročno orožje, ki deluje na pritisk zraka ali drugih plinov  

Mehansko orožje - ročno orožje, ki deluje s pomočjo sprostitve shranjene mehanske energije 

Ekspanzivno orožje - strelno orožje, ki ne uporablja izstrelka ali kratko polnjenega naboja  

Ekspanzivne naprave - naprave, ki delujejo na pogon eksploziva v strelivu za take naprave 

Staro orožje - strelno orožje razvito ali izdelano pred 1. 1. 1870, razen izjem, ki ne uporabljajo streliva za 
strelno orožje, ki je prepovedano ali zahteva dovoljenje 

Enostrelno orožje - strelno orožje brez nabojnika ali drugega spremnika iz katerega se lahko polni orožje 
pred naslednjim strelom. Orožje se lahko polni samo ročno z enim nabojem, v komoro, cev, ležišče
zaklepišča in napne z ročnim zaklepanjem. 

Paint ball orožje - zračno orožje, ki izstreljuje izstrelke, ki vsebuje barvo za označevanje

Lovci in športni strelci iz EU, lahko prenašajo V R. Češki po 1. 5. 2004 kose lovskega ali športnega orožja 
brez češkega dovoljenja, če imajo podatke o orožju vpisane v Evropsko Prepustnico in imajo listino, ki 
opravičuje namen prenosa orožja iz lovskih ali športnih razlogov: 

4. Sporo ilo pristojnega organa Estonije

V Republike Estoniji je v zvezi s prenosom orožja po direktivi odgovoren Oddelek za izvrševanje zakona v 
Policijskem Glavnem uradu: 

1.  za vse plinsko in zračno orožje je v Estoniji potrebno dovoljenje; 
2.  lovci in športni strelci za potovanje v Estonijo ne potrebujejo predhodne privolitve, če imajo Evropsko 

prepustnico in povabilo; 
3.  ni prepovedanega orožja kategorije B, C in D. 
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5. Sporo ilo pristojnega organa Litve

člen 8 (3) Direktive
Orožje, ki ga je prepovedano nabavljati in posedovati: 

– katerokoli doma narejeno orožje 
– plinsko orožje na strupene snovi in strelivo na strupene snovi  
– tihi naboji 
– laserski daljnogledi, če niso za šport 
– hladno orožje za udar ali metanje 
– orožje in strelivo prepovedano po mednarodnih pogodbah 
– dolgocevno orožje z bajonetom ali njegovim nastavkom 

Naboji s homogenim izstrelkom, ki ni iz svinčenih zlitin, razen za lov 

– kratkocevno orožje z gladko cevjo in strelivom z razpršilno polnitvijo 
– naboji za puške, pištole ali revolverje z razpršilno polnitvijo 
– strelivo za orožje kategorije A 
– strelno orožje, ki se da razstaviti ali pretvoriti v tako obliko, da je skrito 

Orožje s tetivo, ki ima silo do 1200 N 

– nočni strelni daljnogledi  
– orožje kategorije A 

Orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje, razen če je orožje kategorije B, C in D na Evropski 
orožni prepustnici. 

Člen 11 (3) direktive 
V skladu z litvanskim Zakonom o nadzoru orožja in streliva, se trgovcem z orožjem za iznos orožja iz 
Litvanije v druge države članice predhodna dovoljenja ne izdajajo. 

Člen 11 (4) direktive 
Prepovedan je prevoz orožja kategorij B, C in D v Litvo, brez predhodne privolitve Policije. Stalni prebivalci 
držav članic lahko nosijo, imajo v posesti ali zbirajo oziroma vnašajo orožje kategorije B, C in D samo z 
enkratnim dovoljenjem policije. Če orožje iznašajo, morajo tudi imeti dovoljenje policije, ki pa jim ga izda po 
predhodni privolitvi države članice, kamor se orožje prenaša. Če je prenos orožja potreben zaradi lova ali 
strelstva in je vnešen v EU prepustnico navedeno dovoljenje in predhodna privolitev ni potrebna. 

Za uvoz kategorije B, C in D iz druge članice v Litvo je družbam potrebna predhodna privolitev policije. 
Za izvoz orožja in streliva v drugo članico mopra družba dobiti enkratno dovoljenje policije.Dovoljenje policija 
izda, če je dana predhodna privolitev na načrtovani izvoz tega blaga. 

Člen 12 (2) 
Po litvanskem zakonu o nadzoru orožja in streliva lahko posamezniki vnašajo orožje kategorije B, C in D za 
strelstvo, orožje kategorije C in D pa za lov in sicer samo tisto, ki ni prepovedano po navedenem zakonu, 
orožje imajo vnešeno v EU prepustnico in dokazilo o upravičenosti obiska. 

6. Sporo ilo pristojnega organa Malte

Malteški policijski urad za orožje v okviru Policije Malte ter Glavne policijske uprave v Floriani na Malti je 
organ, ki je zadolžen za nacionalno zakonodajo o orožju in problematiko prenosa, vnosa in iznosa orožja  na 
podlagi direktive ter za problematiko, povezano z evropskim orožnim listom.  
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Nujno je treba pripomniti, da je na Malti ročno in drugo strelno orožje ter orožje, ki se uporablja za osebne 
namene, samozaščito ali za potrebe spremstva, prepovedano (tudi za uslužbence varnostnih služb) in ne 
sme vpisovati v evropske orožne liste.  

Nacionalna zakonodaja dovoljuje, da se lahko v evropski orožni list vpiše samo orožje, ki se uporablja 
izključno za lov in športno streljanje. Poleg evropskega orožnega lista morajo obiskovalci iz EU imeti tudi 
dovolilnico za nošenje orožja za lov ali športno streljanje, ki utemeljuje razloge za njihov obisk na Malti. 
Dovolilnica se izda vnaprej, v imenu obiskovalcev pa zanjo lahko zaprosi sponzor ali organizator, ki prireja 
strelsko tekmovanje ali lov, in se nahaja na Malti.  

V skladu z določbami v predhodnem odstavku se lahko na Malti za lov in strelska tekmovanja poseduje le 
naslednje orožje: 

– šibrenice z gladko cevjo v dolžni 24 inčev (cca 61 cm) ali več, katerih nabojnik in ležišče nabojev 
dovoljujeta največ tri naboje streliva, vendar morajo biti brez ročaja pištole in brez zložljivega kopita, 

– zračno orožje z maksimalno močjo/silo petnajst funtov,  
– in orožje na smodnik. 

Treba je omeniti, da se vse strelno orožje, ki ga je moč prenesti na Malto, lahko prenese le ob predhodni 
odobritvi ali soglasju v skladu z določbami 11 (4). člena Direktive. 

Ustrezno dovoljenje za prenos takšnega orožja mora biti izpolnjeno v celoti pred posredovanjem zaprosila za 
odobritev ali drugače. Brez zgoraj omenjenega soglasja nacionalnega organa ni moč vnesti nobenega 
orožja, bodisi da gre za vnos posameznika ali trgovcev. 

Na Malti se dovoljenje za vnos se še vedno zahteva za uvoznike/trgovce z orožjem. 

7. Sporo ilo pristojnega organa Slovaške

V skladu z 2. odstavkom 12. člena Direktive 91/477 o nadzoru nabave in posedovanja orožja lahko lovci in 
športni strelci posedujejo strelno orožje razreda B ali C za lov ali športno streljanje na ozemlju Slovaške brez 
predhodnega dovoljenja v primeru, da imajo zanj evropsko orožno prepustnico, v kateri je omenjeno orožje 
vpisano, ter uradno potrjeno povabilo organizatorja strelskega tekmovanja ali lova, ki je prevedeno v 
slovaščino. 

Orožno prepustnico izda lokalna upravna enota. 

V skladu s slovaškim zakonom o orožju in strelivu je strelno orožje možno začasno vnesti na območje
Slovaške za tekmovalne namene ali namene lova prav tako na podlagi spremnega dopisa, ki ga na prošnjo 
izda slovaško veleposlaništvo. Prošnji za začasen vnos strelnega orožja v državo je treba priložiti povabilo 
organizatorja lova ali tekmovanja v streljanju, ki je uradno potrjeno in prevedeno v slovaščino. Takšna 
prošnja mora vsebovati: 

– osebne podatke in številko potnega lista osebe, ki poseduje orožje, 
– kraj, kamor je treba prinesti orožje, 
– informacije o orožju (znamko, tip, serijsko številko in kaliber) ter 
– ime mejnega prehoda, preko katerega bo oseba prinesla orožje v države oz. preko katerega ga po 

odnesla. 

Spisek orožja razreda B in C, ki ga je na obmo ju Slovaške dovoljeno imeti brez predhodnega dovoljenja, 
vpisanega v  evropsko orožno prepustnico v namene lova. 

Orožje razreda B 

a) dolgocevne polavtomatske puške z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje,
b) dolgocevno polavtomatsko strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za manj kot tri naboje in pri 

katerem se da napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo spremeniti z 
običajnim orodjem v orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje.
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c) dolgocevno repetirno strelno orožje ali orožje s samodejnim polnjenjem z gladko cevjo skupne dolžine 
do 60 cm. 

Orožje razreda C 

a) enostrelno orožje za strelivo z robnim vžigom skupne dolžine vsaj 28 cm, 
b) enostrelno repetirno ali polavtomatsko strelno orožje, ki ni našteto med orožjem v razredu B. 

Spisek orožja kategorije B in C, ki ga je na obmo ju Slovaške dovoljeno imeti brez predhodnega dovoljenja, 
vpisanega v evropsko dovolilnico za uporabo strelnega orožja v namene streljanja na tar o.

Orožje razreda B 

a) polavtomatsko ali repetirno kratkocevno orožje,
b) enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo,
c) enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, katerega skupna dolžina znaša manj kot 28 

cm,
d) polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje, 
e) dolgo polavtomatsko orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za manj kot tri naboje, pri katerem se da 

napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo spremeniti z običajnim
orodjem v orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje, 

f) repetirno ali polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do 60 cm. 

Orožje razreda C 

a) enostrelno orožje za strelivo z robnim vžigom skupne dolžine vsaj 28 cm,
b) enostrelno repetirno ali polavtomatsko strelno orožje, ki ni našteto v razredu B,
c) zračno orožje, pri katerem je kinetična energija za izstrelek na ustju cevi večja od 15 J,
d) strelno orožje za naboje tipa flobert, pri katerem je kinetična energija za izstrelek na ustju cevi večja od 

7,5 J,
e) repetirno strelno orožje, kjer je udarno iglo mogoče blokirati.

Orožje razreda B za posedovanje katerega je potrebno imet predhodno dovoljenje, vpisano v evropsko 
dovoljenje za uporabo strelnega orožja v namene streljanja v tarčo. 

a) polavtomatsko strelno orožje, ki izgleda kot avtomatsko. 

Prepovedano strelno orožje, naboji in oprema, ki je za namene lova in streljanja v tarčo ni dovoljeno 
prinesti na ozemlje Slovaške. 

Prepovedano je: 

a) vojaško orožje, 
b) avtomatsko orožje, 
c) predelano orožje, ki lahko povzroči hujše poškodbe, kot jih je lahko povzročilo pred predelavo, ali orožje, 

ki izgleda kot kakšen drug predmet, 
d) strelno orožje izdelano iz nekovinskih materialov, ki jih ni možno zaznati z detektorji ali napravami, ki 

delujejo na principu rentgenskih žarkov, 
e) orožje z nameščenim dušilcem zvoka, 
f) orožje z nameščeno lasersko napravo za ciljanje, napravo, ki omogoča nočno opazovanje, oddajnikom 

infrardečih žarkov, elektronskim zoomom ali napravo za invertiranje slike, 
g) orožje, ki je bilo proizvedeno ali prirejeno na nezakonit način.

Prepovedani naboji: 

a) strelivo z eksplozivnimi, zažigalnimi ali predirnimi izstrelki, 
b) strelivo za kratkocevne puške z ekspanzijskimi naboji, 
c) strelivo z naknadno prirejenimi metki (izstrelki), 
d) vojaško strelivo 
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e) strelivo za kratkocevne puške, katerega hitrost na ustju cevi presega 550 m/s ¹ ali pa je energija pri 
zaklepu cevi (ustje) večja od 1000 J., 

f) strelivo za dolgocevne puške z ostrim nabojem, katerega hitrost na ustju cevi presega 1150 m/s ¹, ali 
strelivo, katerega energija presega 6000 J. 

Prepovedana oprema: 

a) dušilec zvoka, 
b) naprava, ki omogoča nočno opazovanje, oddajnik infrardečih žarkov, elektronski zoom ali naprava za 

invertiranje slike, 
c) laserska naprava za ciljanje. 

Dovoljenje za posedovanje orožja, ki je vpisano v evropsko orožno prepustnico, izda: 
Prezídium Policajného zboru. 

Evropski orožni prepustnici je treba priložiti uradno potrjeno pisno povabilo na lov ali streljanje v tarčo,
napisano v slovaščini. V primeru, da oseba uvaža, izvaža ali prevaža orožje razredov B ali C oz. ustrezno 
strelivo, mora to sporočiti pristojnemu policijskemu organu, ki je pristojen za nadzor na meji. Istočasno mora 
v pregled izročiti spremni dopis, evropsko orožno prepustnico ter orožje samo. Prav tako je treba priložiti 
uradno potrjeno pisno povabilo organizatorja lova ali tekmovanja v streljanju v tarčo, napisano v slovaščini. 

8. Sporo ilo pristojnega organa Velike Britanije

OROŽJE KATEGORIJE B, C IN D IZ OROŽNE DIREKTIVE, ZA KATEREGA JE V V. BRITANIJI 
POTREBNO DOVOLJENJE 

Vse drugo orožje kategorije B, C in D je podvrženo postopkom izdaje dovoljenj. Zračno in CO2 orožje, ki je 
opredeljeno kot posebno nevarno, je podvrženo postopkom izdaje dovoljenj. Za posebej nevarno zračno in 
CO2 orožje se štejejo zračne in CO2 pištole, ki streljajo izstrelke s kinetično energijo na ustju cevi 6ftlb ali več
in drugo orožje s 12ftlb ali več.
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OROŽJE KATEGORIJE B, C IN D IZ OROŽNE DIREKTIVE, KI JE V SEVERNI IRSKI 
PREPOVEDANO 

KATEGORIJA TO KA IZ 
KATEGORIJE NAVODILO 

B 4 vse polavtomatske risanice in karabinke razen: 
– kalibra .22 z robnim vžigom; 

vse polavtomatsko orožje z gladko cevjo razen: 
– kalibra .22 z robnim vžigom 
– ima cev dolgo 24 inč ali več in skupne dolžine 40 inč ali več (ki pa 

ne sme imeti snemljivo, prepogljivo ali zložljivo koleno); 

C 1 Vse gladko cevne revolverske puške razen: 
– kalibra 9 mm z robnim vžigom ali 
– na prednje polnjenje; 

vse pumparice - risanice in karabinke puške razen kalibra .22 z robnim 
vžigom;

vse pumparice z gladko cevjo razen: 
– kalibra .22 z robnim vžigom  
– imajo cev dolgo 24 inč ali več in skupne dolžine 40 inč ali več (ki 

pa ne smejo imeti snemljivo, prepogljivo ali zložljivo koleno); 

C 3 vse polavtomatske risanice in karabinke ne glede na kapaciteto 
nabojnika razen: 
– kalibra .22 z robnim vžigom; 

vse polavtomatske puške z gladko cevjo ne glede na kapaciteto 
nabojnika razen: 
– kalibra .22 z robnim vžigom 
– imajo cev dolgo 24 inč ali več in skupne dolžine 40 inč ali več (ki 

pa ne smejo imeti snemljivo, prepogljivo ali zložljivo koleno); 
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OROŽJE KATEGORIJE B, C IN D IZ OROŽNE DIREKTIVE, ZA KATEREGA JE V SEV. IRSKI 
POTREBNO DOVOLJENJE 

Vse drugo orožje kategorije B, C in D je podvrženo postopkom izdaje dovoljenj. Tudi šibrenice, zračne puške 
in drugo orožje na CO2 ali drug plin. 

DRUGI PREDMETI (RAZEN TISTIH IZ KATEGORIJE A OROŽNE DIREKTIVE), KI SO POD NAZOROM V 
VELIKI BRITANIJI: 

– Orožje izdelano ali prirejeno za razprševanje kakršne koli škodljive tekočine, plina ali drugih stvari 
(Solzivec, razpršilci) in strelivo, ki vsebuje ali je narejeno oziroma prirejeno, da vsebuje kakršnokoli tako 
snov.

– (Te snovi so v Veliki. Britaniji prepovedane). 

– Zračne puške ali pištole, ki so izdelane ali prirejena na samostojni plinski pogonski sistem so v Veliki 
Britaniji prepovedane. 

– Vse strelivo z ekspanzijskim učinkom (in njihovi izstrelki). 

– Reprodukcije strelnega orožja, ki se lahko spremeni v strelno orožje so prepovedane. Šteje se, da je 
reprodukcija primerna za spremembo v orožje, če se jo da brez posebne usposobljenosti in navadnim 
orodjem doma spremeniti v strelno orožje. 

– Onesposobljeno orožje, ki ni onesposobljeno po V. Britanskih standardih in nima potrdila Britanskega 
organa za preizkušanje orožja. 

– Prednjače, ki niso starejše od 100 let 

– Orožje za signaliziranje, metalci za svetlobne učinke in harpune na cev. 

– Sestavni deli prepovedanega orožja, ki je navedeno v orožnem potrdilu se štejejo glede nadzora enako 
kot orožje, kateremu pripadajo. To so sklopi, ki so potrebni za delovanje orožja, kot so sprožilni 
mehanizmi, cevi, nabojniki, toda ne vijaki, vzmeti in matice, ki se lahko uporabijo tudi za druge namene. 

– Potrebna je predhodna privolitev Velike Britanije (Oddelka za trgovino in industrijo) za uvažanje 
prepovedanih predmetov iz drugih držav članic v okviru orožne direktive. Za države, ki ne poslujejo po 
orožni direktivi, so zahteve drugačne. 

– Lovci in športni strelci, ki želijo imeti v posesti orožje v Veliki Britaniji, potrebujejo dovoljenje za obisk 
oziroma Potrdilo o obisku v Severni Irski, ki ga v naprej izda krajevno pristojna policija. 

– Sponzor s sedežem v Veliki Britaniji mora zaprositi za dovoljenje v imenu predvidenih obiskovalcev v 
Veliki Britaniji. Za Severno Irsko se mora zaprositi neposredno pri Glavnem oficirju Policijske službe 
Severne Irske. Obiskovalci držav članic morajo imeti tudi EU prepustnico. Dovoljenja/Potrdila se za 
prepovedano orožje ne izdajajo. 




