
KATEGORIJA OROŽJA IN TOČKA

A2 
avtomatsko strelno orožje

A6 
vojaško orožje

B1 
polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje

B2 
enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo

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

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

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

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

B7 
polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je
podobno avtomatskemu strelnemu orožju

TIP/VRSTA OROŽJA

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

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

polavtomatska pištola
revolver

pištola

pištola

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

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

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

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

OPOMBA:
PREPOVEDANO OROŽJE  - 1. člen zakona (Ur. list
RS, št.: 73/04 )

LIST-1

KATEGORIJE, TIPI IN VRSTE OROŽJA

PRILOGA št. 1 (2. člen pravilnika)



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

C2
dolgocevno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi
cevmi

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

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

D1
enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi
cevmi

D2
plinsko orožje

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

D4 
možnarji

D5
staro orožje

D6
zračno orožje

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

OPOMBA
skupne dolžine več kot 60 cm

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

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 

pištola

puška z gladko cevjo - šibrenica

pištola 
revolver

pištola
revolver 
puška

OPOMBA
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd

možnar cevni
pištola
puška
ostalo

OPOMBA
mušketa, samokresnica, prednjača, kubara, itd.

pištola
revolver
puška
ostalo

OPOMBA
mušketa samokresnica, prednjača, kubara, itd.

pištola
revolver
puška
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