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DOVOLJENJE ZA NABAVO BISTVENIH SESTAVNIH DELOV OROŽJA ALI STRELIVA 
četrti odstavek 3., prvi in drugi odstavek 11., 14., in 47. člena Zakona o orožju 

 

 
1. PODATKI O KUPCU 

 

 1.1. Posameznik    1.2. Poslovni subjekt   

 Priimek:             

 Ime:         Firma/ime:        

 EMŠO:                           
 

  Ime (poslovalnice):        

 Datum rojstva:         Matična številka:        

 Državljanstvo:         Naslov:        

 Prebivališče:                

         
(naselje, ulica, hišna številka) 

 

 
(naselje, ulica, hišna številka) 

  Ime in priimek zastopnika:        

            

      

 
2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI 

 

 2.1. Bistveni sestavni del orožja    2.2. Enovito strelivo   

   vložne cevi kalibra         kosov       , 

   menjalne cevi kalibra         tipa/vrste       , 

   cevi kalibra         kalibra       , 

   zaklepa         za orožje kategorije       , 

   zaklepišče         drugi podatki       , 

   vrtljivi boben         kosov       , 

        

 za orožje kategorije       .  Deli streliva:   

       smodnik, količina       , 

       netilke, kosov       , 

       tulci z netilkami kalibra       , 

           kosov       . 

        

 

 

3. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA V PRIMERU NABAVE BISTVENEGA SESTAVNEGA  
    DELA OROŽJA 

 

3.1. Imetnik dovoljenja mora nabavo menjalne oziroma vložne cevi priglasiti pristojnemu organu v osmih dneh po 

njegovi nabavi, da menjalno oziroma vložno cev registrira, in mu jo vpiše v orožno listino. V primeru nabave cevi, 
zaklepa, zaklepišča oziroma vrtljivega bobna mora imetnik dovoljenja v osmih dneh po vgraditvi bistvenega 

sestavnega dela na orožje priglasiti pristojnemu organu, da vpiše nastalo spremembo v orožno listino in evidenco. 
 

 

3.2. Imetnik dovoljenja mora ob registraciji prinesti nabavljeno menjalno oziroma vložno cev pristojnemu organu na 
vpogled in mu hkrati izročiti potrdilo o nabavi. V primeru nabave bistvenega sestavnega dela orožja pa mora ob 
prijavi pristojnemu organu prinesti na vpogled popravljeno oziroma predelano orožje in mu hkrati izročiti potrdilo o 
popravilu oziroma predelavi orožja. 
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3.3. Če imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, 

ki ga je izdal. 
 

 4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE  

 Številka:         

   

 Datum:         

 Dovoljenje velja do:         

 Pristojni organ:         

           

  

(žig) (podpis uradne osebe) 
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PRILOGA I: 
POTRDILO O PRODAJI OROŽJA 

 
tretji odstavek 40. člena Zakona o orožju 
(izpolni prodajalec – odsvojitelj) 

 

 1.  PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU  

 Priimek/Ime/Firma:        

 Ime organa, ki je izdal dovoljenje:        

 Številka dovoljenja:        

 Datum izdaje dovoljenja:        

    

 2.  PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU   

 Orožje kategorije:        

 Tip/Vrsta orožja:        

 Znamka orožja:        

 Model/Proizvajalec orožja:        

 Kaliber:        

 Tovarniška številka orožja:        

 CIP preizkušeno:       Da  ,       Ne    

   

 
3.  PODATKI O PRODAJALCU 

 

 

a)  Izpolni trgovec 

(tretji odstavek 40. člena zakona) 

  
b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za 

odsvojeno orožje orožno listino 

(prvi odstavek 42. člena zakona) 
 

 Matična številka:       +         Priimek in ime:        

 Firma/Ime:         Firma/Ime:        

 Ime (poslovalnice):         Naslov:        

 Naslov:         Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)        

          , 

 V        ,  dne          (vrsta orožne listine 10. in 11. člen zakona)  

  
(naselje) 

    ki ga je izdala       , 

  (žig)         
 (ime organa) 

 

   (podpis prodajalca)   reg. št.        

      

    V        ,  dne         

     
(naselje) 

  

             

      

(podpis odsvojitelja) 

 

 

4.  OPOMBA: 

Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja je obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge 
za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi 
orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (tretji odstavek 40. in prvi odstavek 42. člena zakona) in izpolnjenega vrne 
kupcu ob prodaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter 
je sestavni del vloge za registracijo in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino. 
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PRILOGA II: 
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE 

 
prvi odstavek 11. in 32. člen Zakona o orožju 
(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   

  potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja z dne        

  dokazilo o plačani taksi v znesku        EUR.  

   

 3.  

 V        ,  dne               

  

(naselje) 

  

(podpis stranke) 

 

   

 
 


