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REPUBLIKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA 

 

                                                   

    

  

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA NABAVO IN IZVOZ/IZNOS OROŽJA ALI STRELIVA IZ 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

 

 

 
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA – 

posameznik: 

 

 Priimek:       
 

 Ime:       
 

 EMŠO:                           
 

 

 Kraj rojstva:       
 

 Državljanstvo:       
 

 Prebivališče:       
 

  (država, naselje, ulica, hišna številka)  

 Tel. številka:        E-pošta:       
 

 Podatki o identifikacijskem dokumentu: 
 

 vrsta       ,  

 številka       ,  

 datum izdaje         

 in ime organa, ki je dokument izdal        

   

   

 2. VSEBINA ZAHTEVKA  

 Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo   in izvoz/iznos   naslednjega: 
 

 2.1 Orožja: 
 

 

a) Kategorije: 

    (prečrtaj kvadrat pred številko v točki kategorije) 

 

   iz kategorije A: točka   2,  6,  6.a,  7.a,  7.b,  8.a ali  9 

 
 

   iz kategorije B: točka   1,  2,  3,  4,  5.b,  6.b,  7.b,  8 ali  9 

 
 

   iz kategorije C: točka   1,  2,  3,  4,  5 ali  7 

 
 

 

  iz kategorije D: točka   2  plinsko orožje,  

                                        3  reprodukcija strelnega orožja,  

                                        4  možnar  

                                        5.d hladno orožje  

                                        6  zračno orožje 

 

 

 

b) Tip/vrsta orožja: 

    (prečrtaj kvadrat pred številko 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  
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 –    repetirna pištola  

 –    revolver  

 –    avtomatska pištola  

 –    mitraljez  

 –    brzostrelka  

 –    avtomatska puška (AP) z risano cevjo  

 –    avtomatska puška (AP) z gladko cevjo  

 –    pištola - plinska  

 –    revolver - plinski  

 –    puška - plinska  

 –    možnar - cevni  

 –    možnar - pištola  

 –    možnar - puška  

 –    orožje za omamljanje  

 –    drugi tipi/vrste orožja (ostalo)         

 c) Kaliber orožja:         

 

 2.2 Streliva: 

 

 količina       ,  

 tipa/vrste       ,  

 kaliber       ,  

 za orožje kategorije       ,  

 Drugi podatki:         

   

   
 3. DRŽAVA IZVOZA/IZNOSA  

   Orožje oziroma strelivo bom iznesel v državo članico EU, in sicer v državo  

          

   Orožje oziroma strelivo bom izvozil v tretjo državo, ki ni članica EU, in sicer v državo  

          

     

 V primeru izvoza v tretjo državo je potrebno navesti tudi tovarniško številko, znamko in model orožja.  
   

   

 4. PODATKI O PRODAJALCU 
    (pri kom namerava prosilec nabaviti orožje) 

 

 Firme/ime       

 

 Priimek in ime       
 

 Naslov       
 

   

   
 5. KRATKA OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO IN IZVOZ OROŽJA TER NAVEDBA TOV. ŠT., ZNAMKE IN 

MODELA OROŽJA 
 
      

 
 

 

   

   

   

   
 V       , dne               

  (naselje)    (podpis stranke)  
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6. PRILOGE 

 

   

 Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik: 
 
– predhodno soglasje za vnos orožja v državo članico EU:   Ni potrebno;   Soglasje 

– predhodno soglasje za uvoz orožja v tretjo državo, ki ni članica EU:   Ni potrebno;   Soglasje 

 

   

  
Dokazilo o plačani upravni taksi 

 

 
  za vlogo in dovoljenje v znesku         EUR 

 

 
  (e-vloge) za dovoljenje v znesku         EUR 

 

   

   Druga dokazila:  
 
      

 
 

 

   

 

 


