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DOVOLJENJE ZA UVOZ ALI TRANZIT OROŽJA PREKO DRŽAVNE MEJE 

71.b in 71.d člen Zakona o orožju 
22.(1) člen Direktive (EU) 2021/555 

 

 1. PODATKI O OSEBI  

 Priimek:        

 Ime:        

 EMŠO:                           
 

 

 Datum rojstva:        

 Državljanstvo:        

 Prebivališče:        

  
(država, naselje, ulica, hišna številka) 

 

 Podatki o identifikacijskem dokumentu:   

 vrsta        

 številka        

 datum izdaje        

 in ime organa, ki je dokument izdal        

    

 2. PODATKI O OROŽJU IN STRELIVU                       Priloga            da            ne  

Kosov/vrsta 
blaga 

Kategorija 
in tč. 

Tip/vrsta 
Znamka, model,  

proizvajalec 
Kaliber 

Tovarniška 
številka 

                                    

                                    

                                    

 3. PODATKI O LISTINI  

 3.1 Podatki o orožni listini tuje države (71.b člen zakona)  

  Vrsta:        

  Številka:        

  Datum izdaje:        

  Ime organa, ki je dokument izdal:        

      

 3.2 Potrdilo organa, da za orožje v matični državi ni potrebna orožna listina (71.b člen zakona)  

  Številka:        

  Datum izdaje:        

  Ime organa, ki je dokument izdal:        

    

 4. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA  

 4.1 Posameznik mora orožje in strelivo ob prestopu državne meje takoj priglasiti organu, ki opravlja mejno kontrolo:  

  da     

  ne     
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 4.2 Dovoljenje velja za uvoz, posest in nošenje orožja na območju Republike Slovenije:  

  da     

  ne     

 4.3 Dovoljenje velja za tranzit orožja prek območja Republike Slovenije  

 4.4 Države prehoda:  

             Dovoljenje z dne,        , velja do        

        Dovoljenje ni potrebno  

             Dovoljenje z dne,        , velja do        

        Dovoljenje ni potrebno  

             Dovoljenje z dne,        , velja do        

        Dovoljenje ni potrebno  

 
4.5 
 

Dovoljenje velja za enkraten uvoz orožja, ki ga mora imetnik ob prihodu oziroma odhodu iz države prijaviti in 
pokazati dovoljenje organu mejne kontrole na mejnem prehodu  

  da     

  ne     

 
4.6 
 

Dovoljenje velja za večkraten uvoz orožja, ki ga mora imetnik ob vsakem prihodu oziroma odhodu iz države prijaviti 
in pokazati dovoljenje organu mejne kontrole na mejnem prehodu  

  da     

  ne     

     

 5. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE  

 Številka:         

 Datum:         

 Dovoljenje velja do:         

 Pristojni organ:         

           

  

(žig) (podpis uradne osebe) 

 

 
6. POTRDITEV UVOZA IN IZVOZA 

 

 UVOZ   IZVOZ  

 Datum:           Datum:         

 Pristojni organ:         Pristojni organ:        

  (žig)          (žig)        

   
(podpis pooblaščene osebe) 

    
(podpis pooblaščene osebe) 

 

 UVOZ   IZVOZ  

 Datum:           Datum:         

 Pristojni organ:         Pristojni organ:        

  (žig)          (žig)        

   
(podpis pooblaščene osebe) 

    
(podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga k točki 2. dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje 
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU 

  List št.:          Številka dovoljenja:        

   

Kosov/vrsta 
blaga 

Kategorija 
in tč. 

Tip/vrsta 
Znamka, model,  

proizvajalec 
Kaliber 

Tovarniška 
številka 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 


