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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPA 

37. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEPA 

ob obravnavi predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 

dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2005 - EPA 1004 - III 

in 1005-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 12.12. 
2002 ob obravnavi predloga sprememb proračuna Republike 
Slovenije za leto 2004 (DP2004-A) in dopolnjenega predloga 
proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005), na 
podlagi osmega odstavka 163. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Državni zbor pooblašča predsednika Odbora za finance in 
monetarno politiko g. Cirila Pucka, poslanca dr. Andreja Bajuka 

in poslanca Vilija Trofenika, da v sodelovanju z ministrstvom 
za finance ter zakonodajno-pravno službo zbora, na podlagi 
sprejetih odločitev zbora, pripravijo končno besedilo 
sprememb državnega proračuna za leto 2004. 

2. Državni zbor pooblašča predsednika Odbora za finance in 
monetarno politiko g. Cirila Pucka, poslanca dr. Andreja Bajuka 
in poslanca Vilija Trofenika, da v sodelovanju z ministrstvom 
za finance ter zakonodajno-pravno službo zbora, na podlagi 
sprejetih odločitev zbora, pripravijo končno besedilo 
sprememb državnega proračuna za leto 2005. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OROŽJU (ZOro-IA) 

- prva obravnava - EPA 1085 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0113 
Številka: 222-02/2003-1 
Ljubljana, 12.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 51. redni seji dne 11.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŽJU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
Darko Repenšek, sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Rajko Pučnik, podsekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŽJU 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000) je bil sprejet v 
Državnem zboru 20. 6. 2000, pričel pa je veljati 6.1.2001. V 
postopku sprejemanja je bil upoštevan pravni red Evropske unije 
in sicer je bila upoštevana Direktiva 91/477/EEC, ki ureja nadzor 
nad nabavo in posestjo civilnega orožja 

Razloge za dopolnitev zakona z novim poglavjem, ki ureja 
vprašanja prenosa orožja prek državne meje je potrebno iskati v 
okoliščini, da so ta vprašanja urejena v Zakonu o nadzoru državne 
meje iz leta 1991 (Uradni lis RS, št. 1/91-1) in sicer v V. poglavju, 
Vnos in iznos orožja in streliva (od 34. do vključno 46. člena 
zakona). Določbe tega zakona so z izjemo že omenjenih določb 

iz petega poglavja prenehale veljati 15.1.2003 z uveljavitvijo 
novega Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/ 
2002): S tem so ostala vprašanje prenosa orožja čez državno 
mejo neusklajena z določbami veljavnega Zakona o orožju in 
pravnim redom Evropske Unije. 

Področje prenosa orožja čez državno mejo ne sodi v predpise, ki 
urejajo nadzor državne meje temveč v predpise, ki urejajo nabavo 
in posest orožja. Orožje je namreč edina nevarna stvar katere 
prenos čez državno mejo je urejen v Zakonu o nadzoru državne 
meje. Prenos drugih stvari, ki pomenijo nevarnost za varnost 
države, javni red, zdravje ljudi itd urejajo posamezni materialni 
zakoni, kot na primer Zakon o eksplozivih, Zakon o kemikalijah 
itd. Razloge za takšno stanje je potrebno iskati v okoliščini, da je 
Slovenija ob osamosvojitvi v določeni meri »povzela« pravni red 
bivše SFRJ. Značilnost tega pravnega reda pa se odražal tudi v 
razmejitvi pristojnosti med zveznimi in republiškimi organi. Tako 
na primer je zvezni zakon o orožju iz leta 1964 (Uradni list. SFRJ, 
štev. 38/64) urejal tudi vprašanja prenosa orožja čez državno 
meje. S sprejemom Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev XXV-LII k Ustavi SRS (Ur. I. SRS, štev.51/71 in 54/ 
72) je pristojnost urejanja nabave in posesti civilnega orožja prešla 
na republiške organe med tem, ko je nadzor državne meje in 
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prenos orožja čez državno mejo ostal v pristojnosti zveznih 
organov. Prenos orožja čez državno mejo pa ni bil urejen s 
posebnim zakonom temveč je bil urejen v zveznem zakonu, ki je 
urejal nadzor oziroma prehajanje državne meje.Tudi v tem primeru 
je bilo orožje edina nevarna stvar katere prenos čez državne 
mejo je urejal ta zakon - prenos strupov je bil urejen v zveznem 
zakonu o strupih itd. Podobno rešitev lahko zasledimo tudi v 
predpisih Evropske Unije, saj je do uveljavitve Direktive 91/477/ 
EEC nadzor nad prenosom orožja prek skupnih meja urejal 
Schengenski sporazum z dne 14. junija 1985 in 19. junija 1990 
(Sporazumi o postopnem odpravljanju nadzora na skupnih mejah). 

V zvezi z dopolnitvami zakona, ki se nanašajo na prenos orožja 
prek državne meje predlagatelj pripominja, da so bila ta vprašanja 
podobno urejena že v osnutku veljavnega zakona, vendar je bilo 
nato celotno poglavje zaradi nasprotovanj in različnih stališč do 
teh vprašanj, izpuščeno v predlogu zakona, ki je bil posredovan 
Državnemu zboru. 

V zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami veljavnih 
določb zakona predlagatelj pripominja, da je bila opravljena analiza 
veljavnih zakonskih rešitev. Na podlagi te analize so predlagane 
posamezne rešitve za spremembo in dopolnitev tistih členov, ki 
so se v praksi izkazali za pomanjkljive, nelogične ali nedosledne. 
Navedene pomanjkljivosti v praksi bistveno prispevajo k 
nepreglednosti in nejasnosti zakona glede pravic in obveznosti, 
ki jih imajo posamezniki in pravne osebe v zvezi z orožjem - 1 
člen zakona. V zvezi s tem.se izrecno poudarja, da se s 
predlaganimi rešitvami bistveno ne posega v samo vsebino 
zakona oziroma se ne spreminja pravnega položaja oseb, ki že 
posedujejo oziroma nameravajo posedovati orožje, se ukvarjati 
s prometom orožja ali se ukvarjati z dejavnostjo strelišča. Hkrati 
predlagane rešitve pomenijo tudi uskladitev določb ZOro-1 z ostalo 
slovensko zakonodajo, ki je bila sprejeta po sprejetju oziroma 
uveljavitvi Zakona o orožje in kar bo izrecno tudi poudarjeno v 
obrazložitvi k posameznim členom. 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

Že iz navedene ocene stanja in razlogov za sprejem zakona je 
razvidno, da so cilji predlaganega zakona naslednji: 
1. uskladiti področje prenosa orožja čez državno mejo z 

veljavnim slovenskim pravnim redom in pravnim redom 
Evropske Unije, 

2. uskladiti določbe Zakona o orožju z ostalo slovensko 
zakonodajo, ki je bila sprejeta po sprejetju oziroma uveljavitvi 
tega zakona in 

3. doseči večjo razumljivost in preglednost določb zakona glede 
pravic in obveznosti, ki jih imajo posamezniki in pravne osebe 
v zvezi z orožjem 

Predlagani zakon temelji na enakih oziroma istih načelih kot so 
predstavljena v gradivu predloga zakona o orožju za prvo 
obravnavo iz leta 1999 in sicer na načelu: registracije sodelovanja, 
unifikacije, medsebojnega obveščanja itd. Tako na primer je tudi v 
primeru prenosa orožja čez državno mejo namen registrskega 
načela spremljanje stanja in transferjev z orožjem in sicer orožja, 
ki se vnaša v državo oziroma se iznaša iz države. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNO FINANČNA SREDSTVA. 

Spremembe in dopolnitve zakona o orožju neposredno ne 
prinašajo dodatnih finančnih obremenitev proračuna. Delno 
finančno breme bo ureditev skladišča za najdeno in zaseženo 
orožje v okviru Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije in 

zaposlitev dodatnih delavcev v skladišču. Vendar pa je to predvsem 
posledica sprejete zakonodaje na področju ravnanja z najdenimi 
stvarmi in zakonodaje o ravnanju z zaseženimi predmeti in 
varščinami. Tako ocenjujemo, da bo ureditev skladišča stala 
2.000.000 tolarjev, ki bodo zagotovljena iz sredstev policije v letu 
2003, za zaposlitev dveh skladiščnih delavcev in inšpektorja za 
orožje pa bo potrebno od leta 2004 dalje zagotoviti sredstva v 
višini 8.000.000 tolarjev letno. 

4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

5. PRIMERJAVA Z UREDITVAMI DRUGIH 
EVROPSKIH DRŽAV. 

Primerjavo z ureditvami v drugih evropskih držav je bilo mogoče 
narediti zgolj za poglavje vnosa in iznosa orožja preko državne 
meje. V Italiji je orožna zakonodaja urejena z Zakonom o javni 
varnosti, sprejetim s kraljevim odlokom št. 733 z dne 18. junija 
1931. Za izvajanje direktive 91/477 EGS o nadzoru nad nabavo in 
posestjo orožja pa je Italija leta 1992 sprejela Zakonski odlok št. 
527 in Pravilnik za izvajanje omenjenega odloka. V tem pravilniku 
ureja izdajanje Evropskega orožnega lista in nakup orožja tujcev 
v Italiji kot tudi vnos orožja v Italijo ali preko njenega ozemlja. 

Državljani države članice Evropske unije lahko pridobijo dovoljenje, 
soglasja in kakšne druge orožne listine pod pogoji, kot italijanski 
državljani. Soglasje za nabavo orožja, ki ga rabijo državljani 
oziroma osebe z stalnim bivališčem v državi članici EU, izda na 
podlagi predhodne privolitve nacionalnega organa države stalnega 
bivališča. Predhodno dovoljenje za nakup orožja se zahteva v 
primeru, če gre za orožje, za katerega zakonodaja države, kjer 
ima prosilec stalno bivališče, zahteva predhodno dovoljenje za 
nakup. Izdaja omenjenega dovoljenja ne odvezuje prosilca 
obveznosti, ki jih določa italijanska zakonodaja glede nošenja, 
prevažanja, prenašanja in vseh drugih dejavnosti v zvezi z 
nabavljenim orožjem. Prosilec pa je oproščen obveznosti 
dokazovanja sposobnosti ravnanja z orožjem in mu ni potrebno 
predložiti zdravniškega spričevala o primernosti. 

Za vnos orožja v Italijo ali za tranzit orožje preko njenega ozemlja 
je potrebno predhodno pridobiti soglasje italijanskih državnih 
oblasti. Vlogo za izdajo omenjenega predhodnega soglasja se 
predloži kvestorju, pristojnemu za namemben kraj, oziroma, če 
gre za tranzit, kvestorju pokrajine ob meji, preko katere se orožje 
vnese v državo. 

Nemški Zakon o orožju prav tako posebej ureja nabavo in posest 
strelnega orožja in streliva oseb, ki imajo dovoljenje za bivanje v 
eni od držav članic Evropske Unije.Te osebe lahko dobijo dovoljenje 
za nabavo in posest strelnega orožja če, nameravajo strelno 
orožje in strelivo zanj v državo članico, kjer prebivajo, prenesti 
osebno ali če predložijo pisno izjavo z navedbo razlogov, da 
nameravajo strelno orožje ali strelivo zanj posedovati samo na 
območju veljavnosti nemškega zakona. Za izdajo omenjenega 
dovoljenje pa mora poleg izpolnjevanja omenjenih pogojev obstajati 
še poprejšnje soglasje države članice, kjer ima prosilec bivališče. 

Prav tako predvideva nemška zakonodaja izdajo posebnega 
dovoljenja za vnos nabavljenega orožja osebi, ki ima stalno 
bivališče v Nemčiji in želi orožje nabaviti izven Nemčije ali v kateri 
od članic EU. V primeru, da se orožje nabavlja znotraj članic EU, 
se izda dovoljenje v obliki soglasja k nabavnemu dovoljenju 
oziroma dovoljenje za iznos orožja države članice EU iz katere 
se orožje iznaša. 
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Dovoljenje za tranzit orožja se izda v primeru, če je s strani 
upravičenca za posest in prenos orožja zagotovljen varen prenos 
orožja. V primeru, da gre za Vnos in tranzit orožja iz katere od 
držav, ki ni članica EU v Nemčijo in naprej v države članice EU, je 
pred izdajo dovoljenja za prenos potrebno predhodno soglasje 
namembne države, če tako določa njen zakon. 

Nemški zakon posebej predpisuje tudi dolžnost prijavljanja in 
predložitve orožnih listin pri prenosu orožja ali streliva v ali skozi 
območje veljavnosti nemškega zakona. Tako mora tisti, ki 
namerava prenašati orožje iz neke tretje države- nečlanice EU, 
ob vstopu na ozemlje Nemčije, orožje ali strelivo prijaviti 
pristojnemu nadzornemu organu, le to na zahtevo organa predložiti 
na vpogled ter predložiti veljavne listine, ki dokazujejo, da je 
pooblaščen za prenos ali nošenje orožja oz. streliva. Na zahtevo 
nadzornega organa, pa mora listine temu organu izročiti zaradi 
preverjanja verodostojnosti listin. 

Tudi Avstrijski zakon v posebnem poglavju ureja promet s strelnim 
orožjem v evropski uniji in uvozu strelnega orožja na ozemlje R. 
Avstrije iz tretjih držav. Za prenos orožja znotraj EU je tako 
predvidena posebna dovolilnica, ki se izda, če je imetnik strelnega 
orožja ali streliva pooblaščen za njegovo posest in če obstaja za 
prenos, če bi bilo to eventualno potrebno, predhodno dovoljenje 
države članice, ki bo prizadeto osebo sprejela. V kolikor se orožje 
vnaša v R. Avstrijo, pa organ kjer ima prizadeti bivališče v Avstriji 
ali če ta bivališča nima, organ pristojen glede na kraj, kamor naj bi 
se preneslo orožje, izda posebno izjavo o dovoljenju za vnos 
orožja ali streliva, če je imetnik upravičen do posesti tega orožja 
ali streliva na ozemlju R Avstrije. Organ lahko izda dovolilnico 
oziroma dodeli predhodno izjavo o dovoljenju za vnos orožja le 
takrat, ko ne obstajajo dejstva zaradi katerih bi se bilo bati, da bi 
bilo zaradi prenosa ali posedovanja orožja ali streliva ogrožen 
javni red in mir ali varnost. 

Za vnos - uvoz orožja in streliva iz tretjih držav je potrebno posebno 
potrdilo. Strelivo z centralnim vžigom ali s kalibrom 6.35 mm in 
več pa lahko vnašajo tudi na podlagi orožnega lista ali dovoljenja 
za posest. 

V primeru tranzita orožja ali streliva avstrijski predstavniški or- 
gan izda na zahtevo posameznika pri vstopu v državo dovoljenje 
za uvoz strelnega orožja ali streliva, v kolikor prizadeti dokaže, 
da sme posedovati to orožje ali strelivo v svoji državi, kjer ima 
bivališče in ne obstajajo dejstva, na podlagi katerih bi bilo mogoče 
domnevati, da uvoz tega orožja ogroža javni red, mir in varnost. 
Dovoljenje je potrebno odreči, če prizadeti ne sodeluje zadostno 
pri ugotavljanju dejanskega stanja, pri tem pa zoper zavrnitev 
zahtevka ni dovoljena pritožba. 

Avstrija ima še posebne določbe glede nošenja strelnega orožja, 
ki je bilo vneseno ali uvoženo na ozemlje R. Avstrije. Tako mora 
organ izdati orožni list zanesljivim osebam iz držav Evropske 
unije, ki so dopolnile 21 let in dokažejo potrebo za nošenje 
strelnega orožja, za katerega se potrebuje dovoljenje. O izdaji 
orožnega lista drugim zanesljivim osebam, ki so dopolnile 21 let 
pa po posebnem postopku presoja organ. Dovoljenje za nošenje 
orožja se lahko dodeli največ za dve leti. Trajanje dovoljenja za 
nošenje orožja pa ne sme preseči trajanja dovoljenja za posest 
orožja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 61/00) se v prvem odstavku 
3. člena za besedo: 
»Kategorija A« črtata besedi »:prepovedano orožje:«, 
»Kategorija B« črta besedilo »:orožje, za katerega je potrebno 
predhodno dovoljenje:«, 
»Kategorija C« črta besedilo »:orožje, ki je vezano na predhodno 
dovoljenje, vendar z olajšavami:« in 
»Kategorija D« črta besedilo »:orožje, ki ga je potrebno prijaviti:«. 

V kategoriji A se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi: 
»10. orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet 
z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D« 

V kategoriji B 6. točka se za besedo » cevjo« črta vejica in beseda 
»skupne« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Orožje iz prejšnjega odstavka se glede pravic in obveznosti 
posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov razvršča: 
- iz kategorije A in iz kategorije B 7. točka v prepovedano orožje; 
- iz kategorije B točkal do vključno točke 6, iz kategorije C in iz 
kategorije D točkal, v dovoljeno orožje, za katerega je potrebno 
predhodno dovoljenje; 
- iz kategorije D točka 2 do vključno točke 5, v dovoljeno orožje, 
ki ga je potrebno prijaviti; 
- iz kategorije D točka 6 do 9, drugo dovoljeno orožje, za katero 
ni potrebno posebno dovoljenje.« 

V drugem odstavku se za besedo »strelivo« doda vejica in besedi 
» deli streliva« 

V 3. točki drugega odstavka se na koncu stavka doda vejica in 
besedilo: »za to orožje se smiselno uporablja tretji odstavek 8. 
člena in 24. člen tega zakona« in v 4. točki se na koncu za besedo 
»namene« postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi:« 
kratkocevno orožje kalibra 6 mm za izstreljevanje pirotehničnih 
izdelkov in strelivo za takšne vrste orožja«; 

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta nova tretji in četrti 
odstavek 

2. člen 

Pred 1. točko 4. člena se dodata nova 1. in 2. točka, ki se glasita: 
»1. Prepovedano orožje je orožje, katerega promet, nabava in 
posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom 
posameznikom ni dovoljena razen, če s tem zakonom ni drugače 
določeno«. 
»2. Dovoljeno orožje je orožje, katerega promet, nabava in posest 
posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom 
je dovoljena pod pogoji, ki jih določa ta zakon«. 

Dosedanja: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7„ 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 
16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. točka postanejo nova: 3., 4., 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 
23. in 24 točka. 
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V novi 6. točki se za besedo »nabavlja« dodata besedi »in 
uporablja«, za besedo »predpisih« se doda besedilo, ki se glasi: 
»ali se je strelno orožje izdelovalo in uporabljalo za vojskovanje« 

V novi 20. točki se črta beseda: »bajoneti« 

V novi 24. točki se za besedo »zvoka« doda besedilo, ki se glasi: 
», cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi nastavki« 

Za novo 24. točko se dodata novi 25. in 26 točka, ki se glasita: 
"25. Deli streliva so tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik. 
26. Strelivo je ločeno od orožja, ko je izpraznjen bobnič ali ležišče 

naboja v cevi in prazen nabojnik, v primeru polnega 
nabojnika le ta izvlečen, strelivo oziroma nabojnik s strelivom 
pa se fizično ne dotika orožja.« 

Dosedanja: 23., 24., 25., 26. in 27 točka postanejo nove 27., 28., 
29., 30. in 31. točka. 

3. člen 

V tretjem odstavku 11. člena se na koncu stavka namesto pike 
postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi: 
»po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list posamezniku posest 
orožja brez pravice nošenja.« 

4. člen 

V 1. alinei prvega odstavka 15. člena se za besedama »kaznivo 
dejanje« dodajo besede »z elementi nasilja« 

5. člen 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če: 
je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je neprimeren za posedovanje oziroma rokovanje z orožjem 
ali je od njega mogoče pričakovati, da bo orožje zlorabil; 

1. mu je bila odvzeta poslovna sposobnost; 
2. je odvisen od alkohola ali mamil; 
3. okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za 

posedovanje orožja, razen če so te okoliščine posledica 
nezakrivljenega resnega ogrožanja« 

6. člen 

V drugem odstavku 21. člena se besedilo »orožne listine iz prvega 
odstavka« nadomesti z besedilom: »dovoljenje za nabavo orožja, 
dovoljenje za nabavo streliva oziroma orožni posestni list«, beseda 
»izdajo« pa se postavi v ednino. 

7. člen 

V tretjem odstavku 26. člena se besedilo »pooblaščeni uradni 
osebi pristojnega organa« nadomesti z besedilom: »inšpektorju 
iz 80. člena tega zakona« 

8. člen 

V tretjem odstavku 28. člena se na koncu doda besedilo, ki se 
glasi »in sicer do 10 kosov različnih vrst in različnih proizvajalcev 
streliva istega kalibra«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Orožje in strelivo kategorije A iz prvega in tretjega odstavka 
tega člena je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje. Izjemoma 
je dovoljeno tako orožje uporabiti, na primernem strelišču, v 
znanstvene ali raziskovalne namene po predhodnem dovoljenju 
pristojnega organa «. 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

9. člen 

Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Najdeno orožje hrani policija, ki z njim nadalje postopa v skladu 
s predpisi, ki urejajo stvarno pravna razmerja«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek ki se glasi: 
»Najditelju, ki je na orožju pridobil lastninsko pravico, se lahko na 
njegovo prošnjo, ki mora biti podana v roku enega meseca po 
pridobitvi lastninske pravice, izda orožna listina, če izpolnjuje pogoje 
iz drugega odstavka 14. člena tega zakona. Če najditelj ne zaprosi 
za izdajo orožne listine ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna 
pristojni organ v skladu z 61. členom tega zakona« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: «Ne glede na določbo 
drugega odstavka, se prepovedano orožje izroči, brez 
odškodnine, ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

10. člen 

V 35. členu se v 4. točki za besedo »skrajševanje« dodata besedi 
»ali podaljševanje« 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: »Trgovina z orožjem 
pomeni nakup orožja, streliva in delov orožja za nadaljnjo prodajo 
na debelo in drobno, posredovanje pri nakupu in prodaji, njihovo 
skladiščenje in hrambo.« 

11. člen 

V 37. členu se dodajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se 
glasijo: 

»O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena izda 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve potrdilo, ki ga mora 
odgovorna oseba in posameznik, ki opravlja neposredna dela v 
zvezi s prometom ter prevozom orožja in streliva pokazati na 
zahtevo policistu oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve prekliče izdano potrdilo 
iz prejšnjega odstavka, če odgovorna oseba oziroma 
posameznik, ki opravlja neposredna dela v zvezi s prometom ter 
prevozom orožja ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 3., 5. in 6. točke 
drugega odstavka 14. člena tega zakona. 

Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma inšpektorju 
iz 80. člena tega zakona, da preveri hrambo orožja in vpogled v 
evidence ter ostalo dokumentacijo o orožju. 

Potrdilo iz drugega odstavka tega člena se izda na obrazcu, ki ga 
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve« 
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12. člen 17. člen 

V drugem odstavku 39. člena se za besedama »statusni 
spremembi« postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi: » 
spremembi odgovorne osebe in o spremembah pri njem 
zaposlenih posameznikov, ki opravljajo neposredna dela v zvezi 
s prometom ter prevozom orožja in streliva«. 

V tretjem odstavku se za besedo »spremeni« doda beseda 
»svojo«, za besedo »dovoljenje« se namesto pike postavi vejica 
in doda besedilo »v.primeru da preneha z dejavnostjo pa mora v 
roku osmih dni izročiti pristojnemu organu izdana dovoljenja in 
evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.« 

13. člen 

V šestem odstavku 40. člena se besedilo »potrdilo o prijavi orožja« 
nadomesti z besedama »priglasitveni list«. 

14. člen 

V drugem odstavku 46. člena se na koncu doda stavek, ki se 
glasi: »Dedič lahko v tem roku orožje tudi onesposobi ali odsvoji 
v skladu z določbami tega zakona, ali ga brezplačno izroči 
pristojnemu organu v uničenje.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če dedič ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena, ali 
če je njegova prošnja zavrnjena, odvzame pristojni organ orožje 
z odločbo in z orožjem ravna v skladu 61. členom tega zakona.« 

15. člen 

V drugem odstavku 51. člena se za besedama »statusni 
spremembi« postavi vejica in doda besedilo: »spremembi 
odgovorne osebe in o spremembah pri njem zaposlenih 
posameznikov, ki neposredno ravnajo z orožjem in strelivom« 

V tretjem odstavku se za »dovoljenje« namesto pike postavi vejica 
in doda besedilo: »v primeru, da preneha z dejavnostjo pa mora v 
roku osmih dni izročiti pristojnemu organu izdana dovoljenja in 
evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.« 

16. člen 

V 53. členu se dodajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se 
glasijo: 

»O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena izda 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve potrdilo, ki ga mora 
odgovorna oseba in posameznik, ki neposredno ravna z orožjem 
in strelivom, pokazati na zahtevo policistu oziroma inšpektorju iz 
80. člena tega zakona 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, prekliče izdano potrdilo 
iz prejšnjega odstavka, če odgovorna oseba oziroma 
posameznik, ki neposredno ravna z orožjem in strelivom ne 
izpolnjuje več pogojev iz 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. 
člena tega zakona. 

Odgovorna oseba iz prvega odstavka tega člena mora omogočiti 
policistu oziroma Inšpektorju iz 80. člena tega zakona, da preveri 
hrambo orožja in vpogled v evidence ter ostalo dokumentacijo o 
orožju. 

Potrdilo iz drugega odstavka tega člena se izda na obrazcu, ki ga 
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.« 

Tretji odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Če trgovec orožja v šestih mesecih ne proda, ga mora v osmih 
dneh vrniti pristojnemu organu, ki o tem obvesti lastnika. Na 
lastnikove stroške pristojni organ orožje izroči v onesposobitev 
oziroma ga izroči ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.« 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Če orožja iz tega člena ni mogoče prodati, lastniku orožja ne 
pripada odškodnina«. 

18. člen 

Drugi odstavek 62. člena se črta 

19. člen 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z zaseženim orožjem se postopa v skladu s predpisi, ki urejajo 
kazenski postopek oziroma postopek o prekršku. 

Zasežene orožne listine se izročijo pristojnemu organu oziroma 
se ga o zasegu orožja obvesti, če je zaseženo samo orožje, za 
katero je izdana orožna listina. 

Prepovedano orožje, odvzeto v postopku o prekršku ali 
kazenskem postopku se lahko uniči, ali podari v javno korist, v 
skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek 
o prekršku. 

Dovoljeno orožje, odvzeto v postopku o prekršku ali kazenskem 
postopku se lahko proda, uniči, podari v javno korist ali 
onesposobljeno vrne lastniku orožja, v skladu s predpisi, ki urejajo 
kazenski postopek oziroma postopek o prekršku. 

Če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečena 
stranska sankcija odvzema orožja oziroma streliva, odvzame 
pristojni organ osebi tudi orožno listino.« 

20. člen 

V 65. členu se črta besedilo » več kot dve leti«, za besedo 
»prebivanje« pa se doda besedilo »oziroma ima dovoljenje za 
začasno prebivanje za čas najmanj enega leta brez prekinitev« 

21. člen 

Za 71. členom se doda novo IX.a poglavje in členi od 71 .a do 71. 
h 

» IX. a poglavje 

PRENOS, VNOS IN IZNOS OROŽJA ALI STRELIVA 
ČEZ DRŽAVNO MEJO 

71. a člen 
prenos orožja čez državno mejo 

Posamezniki smejo prenašati čez državne meje samo orožje in 
strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti. 

Posamezniki smejo prenašati orožje ali strelivo čez državno mejo 
samo na mednarodnih mejnih prehodih, na mejnih prehodih za 
meddržavni in obmejni prehod pa le, če je tako določeno z 
mednarodno pogodbo 
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Po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma 
smejo posamezniki, v skladu z določili 67. in 68. člena tega zakona, 
prenašati orožje ali strelivo v Republiko Slovenijo na notranji meji. 

71. b člen 
pogoji za prenos orožja čez državno mejo 

Tujci, ki prihajajo na lov ali strelska tekmovanja, lahko prenašajo 
orožje ali strelivo čez državno mejo, ko pridobijo dovoljenje za 
vnos in iznos orožja, ki ga izda organ Republike Slovenije v tujini, 
ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Dovoljenje se 
izda pod pogojem, da oseba: 
1. predloži veljavno orožno listino, ki jo je izdal organ države, 

kjer ima bivališče, oziroma potrdilo tega organa, da za orožje 
v matični državi ne potrebuje orožne listine, 

2. izkaže upravičen razlog za prenos orožja ali streliva, 
3. predloži soglasje za prenos orožje preko ozemlja držav članic 

Evropske unije. 

Če za lovsko ali športno orožje oziroma strelivo iz prejšnjega 
odstavka ni izdano dovoljenje za vnos iz iznos od pristojnega 
organa, ga lahko pod enakimi pogoji izda organ, ki opravlja mejno 
kontrolo. 

71. c člen 
priglasitev orožja in streliva 

Posamezniki morajo orožje in strelivo ob prestopu državne meje 
takoj priglasiti organu, ki opravlja mejno kontrolo. Ni potrebno 
priglasiti orožja iz 6., 7., 8. in 9. točke kategorije D. 

Če posamezniki ne priglasijo orožja ali streliva organu, ki opravlja 
mejno kontrolo, se orožje, strelivo in listine zasežejo. 

Orožje in strelivo se do konca postopka o prekršku ali kazenskega 
postopka hrani pri ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, 
odvzete listine pa se odstopi organu, ki je listino izdal oziroma 
tujemu predstavništvu v Republiki Sloveniji. 

71. d člen 
vnos in iznos orožja ali streliva 

Organ, ki opravlja mejno kontrolo, potrdi vnos oziroma iznos, na 
novo nabavljenega orožja ali streliva, za katerega je potrebno 
dovoljenje za nabavo in vnos, na prilogi dovoljenja za nabavo in o 
tem obvesti pristojni organ, ki je dovoljenje izdal. 

Trgovec, ki je pooblaščen za promet z orožjem ali strelivom, 
oziroma posameznik, ki proda tujcu orožje ali strelivo, za katerega 
je potrebno dovoljenje za nabavo in iznos, mora orožje in strelivo 
pripeljati do državne meje in ga izročiti imetniku dovoljenja za 
nabavo v navzočnosti organa, ki opravlja mejno kontrolo. 

Če posamezniki orožje ali strelivo na mejnem prehodu priglasijo 
organu, ki opravlja mejno kontrolo, nimajo pa dovoljenja pristojnega 
organa za nabavo ali je to poteklo, se orožje, strelivo in listino 
zaseže in na lastnikove stroške pošlje ministrstvu, pristojnemu 
za notranje zadeve. Lastnik lahko v osmih dneh od zasega zaprosi 
pristojni organ za ustrezno dovoljenje za nabavo In vnos orožja. 

Če lastnik ne zaprosi za dovoljenje za nabavo in vnos orožja ali 
streliva oziroma mu je izdana negativna odločba, pristojni organ 
ravna z orožjem ali strelivom kot z zaseženim v skladu z 64. 
členom tega zakona. 

Osebam, ki imajo bivališče ali sedež na ozemlju članic Evropske 
unije, lahko organ, ki opravlja mejno kontrolo, dovoli vnos in tranzit 

na novo nabavljenega orožja ali streliva, za katerega je po 
predpisih države, kjer prebivajo ali imajo sedež potrebno 
dovoljenje, preko državne meje, če osebe posedujejo dovoljenje 
za orožja ali streliva, izdano od pristojnega organa v državi, kjer 
imajo bivališče ali sedež. Organ mejne kontrole o vnosu orožja ali 
streliva izda potrdilo. Obliko in vsebino potrdila predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. 

71. e člen 
promet z orožjem čez državne meje 

Državni organi, podjetja in druge organizacije ter tuji prevozniki 
smejo opravljati uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje 
z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, po 
predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve 
in ministrstva, pristojnega za obrambo. 

Državni organi smejo za lastne potrebe uvoziti posebno opremo 
za orožje, ter prepovedano orožje in strelivo, ki ni vojaško, z 
dovoljenjem ministrstva pristojnega za notranje zadeve po 
predhodnem mnenju ministrstva pristojnega za obrambo. 

Za uvoz izvoz in tranzit streliva se uporabljajo določbe zakona o 
eksplozivih. 

Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit orožja ali 
streliva mora vsebovati: 
- ime in sedež pravne osebe ali podjetnika, 

matično številko pravne osebe ali podjetnika, 
- količino orožja, 
- ime, znamko, oznako in kaliber orožja, 

ime proizvajalca orožja, 
• kategorizacija orožja skladu s 3. členom tega zakona, 

ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja orožja ter ime in naslov 
kupca ali prejemnika, 
namen uvoza oziroma izvoza, 
način prevoza, 

• ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila, 
■ čas uvoza, izvoza ali tranzita, 

vstopni ali/in izstopni mejni prehod ter prevozno pot, 
- uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se orožje 

izvaža ali skozi katero tranzit poteka, 

Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo orožje vnesti 
oziroma iznesti na mejnem prehodu, ki je naveden v dovoljenju, 
ob prestopu meje pa morajo orožje nemudoma priglasiti organu 
mejne kontrole in mu predložiti specifikacijo, ki omogoča 
identifikacijo orožja. 

71. f člen 
orožje članov tujih misij in konzulatov 

Člani tujih misij, konzulatov in mednarodnih organizacij s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki v Republiki Sloveniji uživajo diplomatsko 
imuniteto in imajo veljavno orožno listino, izdano od pristojnega 
organa države katere državljani so, lahko ob pogoju vzajemnosti 
vnesejo športno in lovsko orožje in ga v skladu z določbami tega 
zakona posedujejo oziroma prenašajo ali nosijo na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko ob pogoju vzajemnosti 
nabavljajo in vnašajo orožje ali strelivo, za katerega je potrebno 
dovoljenje za nabavo, preko državne meje na podlagi izdanega 
dovoljenja za nabavo orožja ali streliva. 

Orožje Iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo osebe 
pri vnosu priglasiti organu mejne kontrole in v roku 8 dni po vnosu 
v Republiko Slovenijo pridobiti ustrezno orožno listino. 
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Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zunanje zadeve izda navodilo o načinu in vrsti 
izdajanja orožnih listin članom tujih misij in konzulatov. 

Določbe tega člena ne veljajo za častne konzularne funkcionarje. 

71. g člen 
hramba vnesenega lovskega orožja ali streliva 

Posameznik, ki po določbah tega zakona vnese lovsko orožje in 
strelivo zanj na ozemlje Republike Slovenije lahko do tri kose 
orožja odda za dobo največ 6 mesecev v hrambo osebi, ki ima 
stalno bivališče oziroma sedež na ozemlju Republike Slovenije in 
izpolnjuje pogoje za hrambo takega orožja. Pred izročitvijo orožja 
ali streliva v hrambo mora posameznik to pisno priglasiti 
pristojnemu organu, ki mu o tem izda potrdilo. 

71. h člen 
uporaba carinskih predpisov 

Priglasitev orožja organom mejne kontrole ne izključuje prijave 
orožja carinskim organom in uporabe carinskih predpisov.« 

22. člen 

V šestem odstavku 72. člena se besedilo »pooblaščeni delavci 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in pristojnega organa« 
nadomesti z besedilom »in pridobivajo ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, policija in pristojni organ«. 

23. člen 

V peti alinei prvega odstavka 77. člena se besedilo »prijavah in 
izdanih potrdilih« nadomesti z besedama »izdanih priglasitvenih 
listih in potrdilih«. 

24. člen 

Naslov XI poglavja »NADZORSTVO« se spremeni tako, da se 
glasi »INŠPEKCIJSKI NADZOR« 

25. člen 

80. člen se nadomesti z novim 80., 80.a. in 80.b členom, ki se 
glasijo: 

»80. člen 
pristojnost 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve opravljajo inšpekcijski 
nadzor delavci s posebnimi pooblastili - inšpektorji za orožje (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektor). 

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, 
izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge 
ukrepe, za katere je pooblaščen. Za izvajanje svojih nalog lahko 
inšpektor zahteva pomoč policije, carine in drugih inšpekcijskih 
organov. 

Inšpektor opravlja nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona 
tako, da pri pravnih osebah in podjetnikih posameznikih, ki 

posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo 
strelišča: 

preverja statusne zadeve; 
preverja izpolnjevanje splošnih pogojev za posest ali promet 
z orožjem oziroma dejavnost strelišča po tem zakonu; 
preverja ustreznost poslovnih prostorov namenjenih za 
promet z orožjem; 
preverja ustreznost skladišč orožja in streliva ter prostore, 
kjer je shranjeno orožje in strelivo; 
ugotavlja istovetnost odgovornih oseb in oseb, ki delajo 
neposredna dela z orožjem ter preverja ali te osebe izpolnjujejo 
pogoje za opravljanje dela, predpisane s tem zakonom, 
opravi pregled predpisanih evidenc in ostalo dokumentacijo, 
ki se nanaša na orožje in strelivo, na kupce orožja in streliva 
ter na osebe, ki jim je bilo orožje zaupano; 

- pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z državnimi 
organi in organizacijami ter organizacijami z javnimi pooblastili. 

Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki posedujejo orožje, se 
ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča, njihove 
odgovorne osebe, osebe, ki jim je bilo orožje zaupano ali osebe, 
ki opravljajo neposredna dela z orožjem, morajo inšpektorju 
omogočiti nemoten nadzor. 

Minister, pristojen za notranje zadeve izda predpise za opravljanja 
inšpekcije na področju orožja. Če ni s tem zakonom drugače 
določeno, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega 
nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor 
in zakona o splošnem upravnem postopku. 

80. a. člen 
pogoji, službena izkaznica in strokovni izpit 

Inšpektor mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne ali druge 
družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj 
in strokovni izpit za inšpektorja. 

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora se izkazuje s 
službeno izkaznico in značko. Obrazec izkaznice in značke ter 
postopek za njuno izdajo predpiše minister, pristojen za notranje 
zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše vsebino in način 
opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja. 

80.b člen 
inšpekcijski ukrepi 

Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v zakonu, ki 
ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost: 

določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti 
pri izvajanju predpisov o orožju; 
začasno prepovedati opravljanje dejavnosti prometa z orožjem 
oziroma dejavnosti strelišča za čas, ki ga določi kot rok za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, 
prepovedati, da opravlja neposredno delo z orožjem oseba, 
ki ne izpolnjuje pogojev predpisanih s tem zakonom. 

- napotiti odgovorno osebo ali delavca, ki opravlja neposredna 
dela z orožjem na ponovno opravljanje preizkusa znanja o 
ravnanju z orožjem. 
predlagati pristojnemu organu odvzem orožnih listin, dovoljenja 
za promet z orožjem oziroma dejavnost strelišča; 
zahtevati od odgovorne osebe pisna pojasnila v zvezi s 
predmetom nadzora; 

- izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških; 
podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti. 
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Pritožba zoper izrečeno prepoved iz druge in tretje alinee 
prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve. O pritožbi odloči 
minister, pristojen za notranje zadeve v tridesetih dneh od dneva 
njene vložitve. 

26. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 81. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki:« 

V prvem odstavku se dodajo nove 19.,20., 21., 22., 23., 24. 25., 
26. 27. in 28. točka, ki se glasijo: 
»19. nabavlja ali poseduje prepovedano orožje (1. točka 4. člena); 
20. nosi ali prenaša onesposobljeno orožje v nasprotju s 3. 

točko četrtega odstavka 3. člena 
21. nosi orožje po, preteku veljavnosti orožnega lista (tretji 

odstavek 11. člena); 
22. nosi ali uporablja orožje in strelivo, ki ga zbira (tretji odstavek 

28. člena); 
23. na zahtevo organa, ki je pristojen za nadzorstvo ne pokaže 

potrdila o izpolnjevanju pogojev (drugi odstavek 38. in 53. 
člena); 

24. prenaša preko državne meje orožje ali strelivo, ki ga ni 
dovoljeno nabavljati, imeti v posesti ali nositi (prvi odstavek 
71.a člena); 

25. ne prenaša orožje ali streliva preko mednarodnega mejnega 
prehoda (drugi odstavek 71 .a člena); 

26. ob prestopu državne meje orožja ali streliva ne priglasi 
organu, ki opravlja mejno kontrolo (prvi odstavek 71. c 
člena); 

27. ne priglasi pristojnemu organu hrambo orožja in streliva 
(71. g člen); 

28. Ne omogoči nemotenega nadzora inšpektorju (peti odstavek 
80. člena) « 

V drugem odstavku se za številom »14.« postavi vejica in zbriše 
beseda »in«, za številom »15.« se postavi vejica in dodajo točke 
»19., 24. in 26.«, besedi »varstveni ukrep« pa se nadomestita z 
besedama »stranska sankcija« 

Napovedni stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi; 

» Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik ki:« 

V tretjem odstavku se doda nova 7. točka, ki se glasi: 
»7. ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa, da Je 
nabavil orožje oziroma v predpisanem roku ne vrne dovoljenja za 
nabavo orožja, če orožja ni nabavil (prvi odstavek 11. člena) » 

27. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 82. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

» Z globo od 200.000 do 2.000.000. tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ki:« 

V prvem odstavku se dodajo nove 20., 21. 22. in 23. točka, ki se 
glasijo: 

»20. nabavlja ali poseduje prepovedano orožje (1. točka 4. člena); 
21. dopusti nošenje ali prenašanje onesposobljenega orožja v 

nasprotju s 3. točko četrtega odstavka 3. člena; 

22. opravlja uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje 
brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (prvi 
odstavek 71. e člena);« 
23. Ne omogoči nemotenega nadzora inšpektorju (peti odstavek 
80. člena)« 

V drugem odstavku se za številom » 10.« postavi vejica in črta 
beseda »in«, za številom »13.« pa se doda besedilo: » 20 in 22.«, 
besedi »varstveni ukrep« pa se nadomestita z besedama 
»stranska sankcija« 

Napovedni stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Z globo od 100.000 do 1.000.000. tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki:« 

V tretjem odstavku se dodajo nove 8., 9., 10. in 11 točka, ki se 
glasijo: 
»8. ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa, da je 

nabavil orožje oziroma v predpisanem roku ne vrne dovoljenja 
za nabavo orožja, če orožja ni nabavil (prvi odstavek 11. 
člena); 

9. dopusti, da se nosi ali uporablja orožje in strelivo, ki ga zbira 
(tretji odstavek 28. člena); 

10. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve o 
statusni spremembi ali spremembi odgovorne osebe oziroma 
spremembah posameznikov, ki opravljajo neposredna dela z 
orožjem ali strelivom (drugi odstavek 39. in 51. člena); 

11. vnese ali iznese orožje na mejnem prehodu, ki ni naveden v 
dovoljenju ali ne priglasi orožja organu mejne kontrole (tretji 
odstavek 71. e člena);« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 50.000 do 200.000. tolarjev se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba iz 26., 
37. in 53. člena tega zakona, ki stori dejanje iz prvega ali tretjega 
odstavka tega člena.« 

28. člen 

Napovedni stavek prvega odstavka 83. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
samostojni podjetnik posameznik, ki:« 

V prvem odstavku se dodajo nove 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. 
točka, ki se glasijo: 

»19. nabavlja ali poseduje prepovedano orožje (1. točka 4. člena); 
20. dopusti nošenje ali prenašanje onesposobljenega orožja v 

nasprotju s 3. točko četrtega ostavka 3. člena; 
21. opravlja uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje 

brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve 
(prvi odstavek 71. e člena); 

22. dopusti, da se nosi ali uporablja orožje in strelivo, ki ga zbira 
(tretji odstavek 28. člena); 

23. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve o 
statusni spremembi ali spremembi odgovorne osebe 
oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo 
neposredna dela z orožjem ali strelivom (drugi odstavek 
39. in 51. člena); 

24. vnese ali iznese orožje na mejnem prehodu, ki ni naveden 
v dovoljenju ali ne priglasi orožja organu mejne kontrole 
(tretji odstavek 71. e člena); 

25. Ne omogoči nemotenega nadzora inšpektorju (peti odstavek 
80. člena) « 
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V drugem odstavku se za številom » 8.« postavi vejica in črta 
beseda »in«, za številom »13.« pa se doda besedilo: »19 in 21.«, 
besedi »varstveni ukrep« se nadomestita z besedama »stranska 
sankcija« 

Napovedni stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi« 

»Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
samostojni podjetnik posameznik. 

V tretjem odstavku se doda nova 7. točka, ki se glasi: 
»7. ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa, da je 
nabavil orožje oziroma v predpisanem roku ne vrne dovoljenja za 
nabavo orožja, če orožja ni nabavil (prvi odstavek 11. člena) « 

V četrtem odstavku se besedi: »varstveni ukrep« nadomestita z 
besedami: «stranska sankcija« 

Doda se peti odstavek, ki se glasi: 
»Z globo od 50.000 do 200.000. tolarjev se za za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba iz 26., 37. IN 53. člena tega zakona, 
zaposlena pri podjetniku posamezniku, ki stori dejanje iz prvega 
ali tretjega odstavka tega člena.« 

29. člen 

V prvem odstavku 87. člena se besedilo »v šestih mesecih po 
vključitvi« nadomesti z besedama »z vključitvijo«. 

V drugem odstavku se besedilo »Šest mesecev po vključitvi« 
nadomesti z besedama »Z vključitvijo«. 

30. člen 
prehodne in končne določbe 

Po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma 
smejo posamezniki, v skladu z določili 67. in 68. člena tega zakona, 
prenašati orožje ali strelivo v Republiko Slovenijo na notranji meji. 

31. člen 

Imetniku, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali 
nošenje orožja, se sme v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona izdati ustrezna orožna listina po Zakonu o orožju, razen 
orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega 
dejanja, in če imetnik izpolnjuje pogoje iz 1„ 2., 3., 5. in 6. točke 
drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se orožnih listin 
ne izda za orožje kategorije A, razen če gre za registriranega 
zbiratelja orožja oziroma muzejsko zbirko. 

Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C 
ravna, kot da gre za odvzeto orožje, orožje kategorije A pa se 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. 

32. člen 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojni organ, ki sta 
opravljala nadzor nad izvajanjem zakona o orožju, do uveljavitve 
tega zakona, nadaljujeta s svojim delom do imenovanja v 
inšpektorja, vendar najdlje dve leti od uveljavitve tega zakona. 

33. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni in sicer za: 

1. Posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 81. člena 
Zakona o orožju in drugega odstavka 25. člena tega zakona, 
denarna kazen v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev. 

2. Posameznika, ki stori prekršek iz tretjega odstavka 81. člena 
Zakona o orožju in petega odstavka 25. člena tega zakona, 
denarna kazen v razponu od 10.000 do 100.000 tolarjev. 

3. Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka 82, člena 
Zakona o orožju in drugega odstavka 26. člena tega zakona, 
denarna kazen v razponu od 200.000 do 2.000.000 tolarjev. 

4. Pravno osebo, ki stori prekršek iz tretjega odstavka 82. člena 
Zakona o orožju in petega odstavka 26. člena tega zakona, 
denarna kazen v razponu od 100.000 do 1.000.000 tolarjev. 

5. Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 26., 
37. in 53. člena Zakona o orožju, ki stori prekršek iz prvega in 
tretjega odstavka 82. člena Zakona o orožju ter prekršek iz 
drugega in petega odstavka 26. člena tega zakona. 

6. Samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka 83. člena Zakona o orožju in drugega 
odstavka 27. člena tega zakona, denarna kazen v razponu 
od 100.000 do 1.000.000 tolarjev. 

7. Samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
tretjega odstavka 83. člena Zakona o orožju in petega 
odstavka 27. člena tega zakona, denarna kazen v razponu 
od 100.000 do 500.000 tolarjev. 

34. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati določbe od 34. do 42. 
člena, 44. do 46. člena, 6. in 7. točke prvega odstavka, drugega in 
tretjega odstavka 58. člena, 13. in 14. točke prvega odstavka in 
drugega odstavka 59. člena zakona o nadzoru državne meje 
(Uradni list RS, št. 1/91).« 

35. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta zakon začne veljati v 15. dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

Že v uvodu k besedilu predlaganih sprememb in dopolnitev ZOro- 
1 je navedeno, da je poglavitni razlog za spremembo zakona 
uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske 
skupnosti. Vprašanja prenosa civilnega orožja prek državne meje 
še vedno ureja Zakon o nadzoru državne meje iz leta 1991. 
Glede na to, da je potrebno v zvezi s temi vprašanji dopolniti 
ZOro-1, je predlagatelj opravil tudi analizo ostalih določb zakona 
in pripravil predlog sprememb in dopolnitev tistih členov, ki so se 
v praksi izkazali za pomanjkljive ali v določenem delu nelogične in 
nedosledne. Predlagatelj pa ponovno poudarja, da se z 
spremembami in dopolnitvami posameznih členov bistveno ne 
posega v vsebino zakona oziroma ne spreminja pravnega 
položaja oseb, ki že posedujejo oziroma nameravajo posedovati 
orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali se ukvarjajo z 
dejavnostjo strelišča. V večini primerov pomenijo predlagane 
rešitve uskladitev določb ZOro-1 z ostalo slovensko zakonodajo, 
kije bila sprejeta po sprejetju oziroma uveljavitvi Zakona o orožje 
in kar nedvomno prispeva k preglednosti slovenskega pravnega 
reda. 

K 1. členu 

S črtanjem spremnega teksta v prvem odstavku 3. člena kategoriji 
orožja A, B, C in D in novim drugim odstavkom, se posamezne 
kategorije oziroma vrste orožja uskladijo z dejanskimi pogoji, ki 
jih zakon predpisuje za nabavo, posest, nošenje in promet v 
nadaljnjih določbah, ki se ne spreminjajo in dopolnjujejo. Pogoji za 
nabavo in posest orožja kategorije D tč. 1 in kategorije C so 
namreč povsem enaki kot za orožje kategorije B, orožja iz 
kategorije D tč. 5 do vključno tč. 9 pa ni potrebno prijaviti itd. Iz 
navedenega sledi, da predlagana rešitev na eni strani odpravlja 
določene nelogičnosti, na drugi stani pa prispeva k večji 
preglednosti in jasnosti zakona. 

Z novo 10. točko orožja kategorije A je predlagatelj sledil Protokolu 
OZN, proti nedovoljeni proizvodnji in prometu s strelnim orožjem, 
njegovimi sestavnimi deli ter strelivom (6 člen protokola), ki 
dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, dokumentu OVSE o osebnem orožju 
in lahkem orožju z dne 24.11. 2000 itd. Po teh dokumentih se 
zaseženega in odvzetega orožja, ki je bilo predmet nedovoljenega 
prometa, ne sme dati v nadaljnji promet (prodajo). Predlagana 
rešitev, glede na 35. in 36. člen in druge določbe zakona, določbe 
ZKP itd ne pomeni bistvenega posega v samo vsebino zakona 
temveč pomeni le, da se orožje, ki je bilo izdelano ali predelano 
brez dovoljenja za promet z orožjem in je odvzeto v kazenskem 
postopku ali v postopku pred sodnikom za prekrške lahko izroči 
le javnim zavodom (muzejem) ali odda v uničenje. Ne sme pa se 
ga izročiti v nadaljnjo prodajo ne glede na kategorijo. Torej se 
postopa enako kot z ostalim orožjem iz kategorije A. 

Pri spremembi 6 točke orožja kategorije B, gre za uskladitev 
teksta (prevoda) s tekstom Direktive št.91/477 EGS z dne 
18.6.1991 

V zvezi z novim drugim odstavkom je potrebno pojasniti, da 
predstavlja določeno novost. Orožje kategorije B točka 7 - 
polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno 
avtomatskemu strelnemu orožju, je razvrščeno med prepovedano 
orožje. Razlog za takšno rešitev je v okoliščini, da želi orožarska 
industrija s predelavo starejših modelov avtomatskega vojaškega 
orožja v pol avtomatsko orožje, obiti prepoved (v Evropi in ostalem 
svetu) nabave in posesti avtomatskega orožja za civilne potrebe 
(primer: avtomatska puška Kalašnikov, puškomitraljez M 53, ki 

ga izdelujejo Zavodi crvena zastava). To predelano orožje se 
navzven v ničemer ne razlikuje od osnovnega vojaškega modela, 
ki je neprimeren oziroma se ne uporablja za lov ali šport, saj je 
njegov osnovni namen izdelave vojskovanje. Po oceni 
predlagatelja tuđinima kakšne posebne vrednosti z vidika zbiranja 
orožja. Torej pri tej vrsti orožja ni nekega tehtnega razloga, da bi 
posamezniki posedovali takšno orožje. Takšno orožje lahko 
predstavlja veliko nevarnost za javno varnost, saj se lahko z 
majhnimi posegi predela nazaj v avtomatsko orožje. 

Pri dopolnitvi drugega odstavka gre za odpravo nedorečenosti 
oziroma nejasnosti določb zakona glede pogojev za nabavo 
streliva za orožje kategorije D3, reprodukcije strelnega orožja, 
pri katerem se ne uporablja enovitega naboja in pogojev za nabavo 
delov streliva (smodnik in netilka) za orožje kategorije D4 možnarji 
•3., 4., 10., 11., 14., 21. in 47. člen zakona 

Dopolnitev tretje točke tretjega odstavka ureja način prenašanja 
onesposobljenega orožja, kise navzven ne razlikuje od delujočega 
orožja (potrebna so posebna znanja in postopki), in se z njim 
prav tako lahko vznemirja ljudi, ogroža javni red kot z delujočim 
orožjem. Zaradi nepotrebnega razkazovanja onesposobljenega 
orožja je bilo že vrsto pritožb posameznikov. Zato predlagatelj 
meni, da morajo tudi za to orožje veljati določena pravila prenašanja 
in sicer, da se prenaša tako, da ne vznemirja ljudi - 24 člen 
zakona. Pogoji za nabavo in posest pa ostanejo nespremenjeni- 
brez dovoljenja. 

Izključno za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov s katerimi se 
dosega svetlobne efekte, se izdelujejo različne pištole. Zato 
predlagatelj meni, da bi morali biti izvzeti iz tega zakon tudi ti 
predmeti (4. točka tretjega odstavka). 

K 2. členu 

Z novo prvo in drugo točko 4. člena se ne posega v samo vsebino 
določb zakona temveč se z njima prispeva k večji preglednosti in 
jasnosti zakona. Zakon namreč na več mestih govori oziroma 
uporablja termin »prepovedano orožje«, nikjer v zakonu pa ni 
pojasnjena vsebina prepovedi. 

Z dopolnitvijo četrte točke (nova točka 6) se bolj podrobno 
opredeljuje vojaško orožje. Primerjalno gledano je pomemben 
kriterij za opredelitev orožja tudi namen izdelave orožja in ne 
glede na to ali je imela posamezna država določeno vrsto orožja 
v oborožitvi svoje vojske. 

Predlagano je črtanje bajonetov (18 točka), saj so bajoneti, ki jih 
ima v oborožitvi slovenska vojska zajeti že v četni točki- vojaško 
orožje. Bajoneti, ki so bili v oborožitvi različnih vojska v bližnji in 
daljni preteklosti, sami po sebi ne predstavljajo neke neposredne 
nevarnosti za javni red in mir. Hkrati pa glede na kvaliteto sodobnih 
nožev, različnih oblik in velikosti, ki so v prosti prodaji, ni razumljive 
utemeljitve ali tehtnega razloga za prepoved oziroma pregon zaradi 
same posesti tovrstnega orožja. 

Med posebno opremo za orožje 24. točka je potrebno razvrstiti 
ne samo naprave za dušitev zvoka temveč tudi cevi za orožje, ki 
imajo ustju na cevi zunanji navoj oziroma druge nastavke za 
pritrditev dušilca. 

Razlog za novo 25. točko je sprememba in dopolnite drugega 
odstavka 3. člena - deli streliva. Nova točka prispeva v povezavi 
ostalimi določbami, ki se nanašajo na strelivo, k večji preglednosti 
in jasnosti zakona. 
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Z opredelitvijo izraza v novi 26. točki se upošteva pripombe lovcev 
in posameznih poslancev Državnega zbora RS, da je v sedaj 
veljavnem zakonu nejasno opredeljeno, kdaj se šteje, da je orožje 
ločeno od streliva - tretji odstavek 8. člena in drugi odstavek 25. 
člena. 

K 3. členu 

Predlagana rešitev odpravlja neenak oziroma diskriminatorni 
položaj imetnika orožnega lista v odnosu do imetnika dovoljenja 
za posest orožja. Obe orožni listini vsebujeta pravico do posesti 
orožja. Razlika med tema dvema listinama je v tem, da orožni list 
daje posamezniku tudi pravico do nošenja orožja, da je njegova 
časovna veljavnost omejena na 5 oziroma 10 let in da se z njim 
izkazuje istovetnost posestnika orožja, med tem ko se dovoljenje 
za posest izda s trajno veljavnostjo, vendar se z njim ne izkazuje 
istovetnost posestnika orožja - 8. člen zakona. Posledično potek 
veljavnosti orožnega lista za posameznika pomeni, da poseduje 
orožje brez orožne listne kljub temu, da so pogoji za izdajo 
orožnega lista strožji od pogojev za izdajo dovoljenja za posest 
orožja. Posest orožja brez listine pa je sankcionirana v 81. členu 
zakona, za katerega je predpisan poleg denarne kazni tudi 
varstveni ukrep odvzema orožja. Iz navedenega in z vidika 
enakosti pred zakonom sledi, da s potekom veljavnosti orožnega 
lista lahko ugasne samo pravica do nošenja orožja ne pa tudi 
pravica do posesti orožja. 

K 4. In 5. členu 

Z dopolnitvijo prve alinee 15. in drugega odstavka 16. člena, ki 
zahtevata skupno obravnavo, se odpravljajo pomanjkljivosti in 
nelogičnosti teh dveh določb. Predlagatelj meni, da kaznovanost 
za katero koli naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ne more avtomatično predstavljati zadržka (pravne 
posledice obsodbe) za izdajo oziroma odvzem orožne listine, 
temveč je lahko zadržek samo kaznovanost za tista kazniva 
dejanja, ki vsebujejo elemente nasilja (99. in 100. člen Kazenskega 
zakonika). Tako na primer kazniva dejanja krive ovadbe, krivega 
pričanja - 288., 299. člen zakonika in vrsta drugih naklepnih 
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, niso takšne 
narave, da posameznik z vidika javnega reda ne bi smel 
posedovati orožja oziroma obstoji resna nevarnost, da bo orožje 
zlorabil. Po drugi strani pa z vidika javnega reda ■ javnega interesa 
15. in 16. člen ne zajemata vrsto kaznivih dejanj, ki vsebujejo 
elemente nasilja vendar se kazenski pregon prične na predlog - 
ogrožanje varnosti 145. člen KZ, grdo ravnanje 146. člen KZ itd. 
Prav tako 15. in 16. člen ne dopuščata razlikovanja, v kakšnem 
svojstvu nastopa posameznik v zvezi z orožjem (posestnik ali 
trgovec) kot na primer: obsodba zaradi ponarejanja listin - 256. 
KZ z vidika javnega reda ne pomeni zadržka, da posamezniku 
ne bi smela biti izdana orožna listina v smislu 14. člena ZOro-1. 
Nedvomno pa pomeni takšna vrsta kaznivega dejanja zadržek 
za odgovorno osebo trgovca In pri njem zaposlenega 
posameznika ■ 37. člen ZOro-1, saj trgovec vodi vrsto evidenc. 
Torej z vidika pravic posameznika v razmerju do javnega interesa 
oziroma koristi, določbe ZOro-1 ne smejo dopuščati prevelikega 
avtomatizma, temveč je potrebno v postopku za izdajo orožne 
listine oziroma dovoljenja za promet z orožjem obravnavati vsak 
primer kaznovanosti posebej - načelo sorazmernosti. 

V ostalem delu se drugi odstavek 6. člena vsebinsko ne spreminja 
In dopolnjuje, temveč se le preoblikuje (nomotehnlčna 
sprememba), kar prispeva k večji preglednosti in jasnosti te 
določbe. 

K 6. členu 

S spremembo drugega odstavka 21. člena se odpravlja 
nedorečenost oziroma pomanjkljivost zakona glede nabave 
streliva strelskih društev in drugih podobnih organizacij, ki ne 
posedujejo orožja oziroma ga poseduje, vendar potrebuje strelivo 
za drugo vrsto - kaliber orožja. Predlagane spremembe 
omogočajo strelskim in drugim organizacijam, da iz upravičenih 
razlogov nabavijo strelivo ne da bi pri tem posedovale orožni 
posestni list - tretji odstavek 47. člena zakona. Bilo je nemalo 
težav, ko se je strelska organizacija kot organizator tekmovanja 
zavezala, da bo poskrbela za oskrbo s strelivom, nato pa so se 
pojavile težave (težave pri prenašanju streliva prek državnih 
meja). 

K 7. členu 

Spremembo tretjega odstavka 26. člena narekuje sprememba in 
dopolnitev 80. člena zakona 

K 8. členu 

Predlagani omejitvi v tretjem odstavku 28. člena in v novem četrtem 
odstavku narekuje varstvo javnega interesa. Obe omejitvi 
zahtevata skupno obravnavo, saj že iz same orožne listine 
(dovoljenja za zbiranje) izhaja, da je namen posesti orožja zbiranje 
in ne nošenje in uporaba orožja - osmi odstavek 11. člena. To pa 
je eden od poglavitnih razlogov, da zakon dopušča edino izjemo, 
da imajo posamezniki lahko v posesti z namenom zbiranja 
določene vrste prepovedanega orožja. Določba 6. člena Direktive 
št.91/477 EGS z dne 18.6.1991 namreč določa, da bodo države 
članice sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi bodo prepovedale 
nabavo in posest strelnega orožja in nabojev iz kategorije A. V 
posebnih primerih lahko kompetentni organi odobrijo dovoljenje 
za takšno strelno orožje in naboje, če to ne bi ogrožalo javnega 
reda in javnega miru. Prav tako z vidika zbirateljstva in javnega 
interesa ni tehtnega razloga, da bi posamezniki posedovali večje 
količine istovrstnega streliva, še zlasti ne za prepovedano orožje. 

K 9. členu 

Predlagane spremembe in dopolnitve predstavljajo uskladitev 
določb zakona z veljavnim pravnim redom. V letu 2002je bil sprejet 
Stvarnopravni zakonik, ki ponovno uvaja okupacijo kot način 
pridobitve lastninske pravice na najdeni stvari ■ 50. do 53. člena. 
Sam zakonik in podzakonski predpisi urejajo v določeni meri tudi 
postopek z najdeno stvarjo, hrani jo najditelj ali policija. Glede na 
to, da je posest orožja podvržena posebnemu dovoljenju, vedno 
hrani najdeno orožje policija. Predlagane rešitve ne posegajo v 
samo vsebino zakona, kakor tudi ne v pravice najditelja, temveč 
prispevajo k preglednosti slovenskega pravnega reda - pravni 
položaj najditelja orožja je pregleden in jasen. Podobne rešitve 
najdemo tudi v avstrijski zakonodaji. 

K 10. členu 

Pri dopolnitvi 4 točke 35. člena gre za odpravo pomanjkljivosti te 
določbe saj predelavo orožja ne pomeni samo skrajševanje 
temveč tudi podaljševanje orožja. 

Pri spremembi 5 točke, gre dejansko za nomotehnični popravek 
besedila in hkrati za uskladitev te določbe s predpisi o trgovini, ki 
ločijo trgovino na drobno, trgovino na debelo in trgovinske storitve. 
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K11., 12., 15. in 16. členu 

Predlagane dopolnitve k 37. 39.51. in 53. členu pomenijo odpravo 
administrativnih ovir pri dejavnosti prometa z orožjem in dejavnosti 
strelišča. Po veljavni ureditvi je v primeru za menjave odgovorne 
osebe ali posameznika, ki opravljajo neposredna dela v zvezi s 
prometom ter prevozom orožja in streliva potrebno novo dovoljenje 
v smislu 39. oziroma 51. člena zakona. Po predlaganih rešitvah 
pa takšno dovoljenje ni več potrebno, saj izpolnjevanje pogojev 
izkazuje odgovorna oseba oziroma posameznik z izdanim 
potrdilom. Hkrati predlagane rešitve na eni strani predstavljajo 
podlago za učinkovit inšpekcijski nadzor, na drugi strani pa ne 
predstavljajo nekih dodatnih obveznosti oziroma pogojev za 
promet z orožjem oziroma dejavnost strelišča. 

V primeru dopolnitve tretjega odstavka 39. oziroma 51. člena, pa 
gre za uskladitev 41. oziroma 57. členom zakona. Po teh določbah 
mora namreč trgovec oziroma streliščnik, ki mu je dovoljene z 
odločbo odvzeto, izročiti pristojnemu organu evidence, ki jih je 
voditi po zakonu. 

K 13. členu 

Po veljavni določbi šestega odstavka 40. člena izda trgovec kupcu 
za prodano orožju iz 2. do 5. točke kategorije D potrdilo o prijavi 
orožja, ki je vrsta orožne listine in sicer priglasitveni list iz 10. 
člena zakona. Iz navedenega sledi, da gre pri predlagani rešitvi 
za terminološko uskladitev posameznih določb zakona, ki prispeva 
k večji preglednosti in jasnosti zakona. 

K 14. členu 

Predlagana spremembe oziroma dopolnitve drugega in tretjega 
odstavka 46. člena ne spreminjajo pravnega položaja oziroma 
pravic dediča do podedovanega orožja. Že po veljavni določbi 46. 
člena in drugih določbah zakona je imel dedič pravico, da za 
podedovano orožje zaprosi za izdajo orožne listine, ga odsvoji 
(proda ali podari), ga izroči v uničenje ali pa ga izroči puškarju, <ja 
ga onesposobi, vendar to iz veljavne določbe ni razvidno. Torej 
predlagane rešitve ne posegajo v samo vsebino - pravice dediča, 
temveč prispevajo k razumljivosti in preglednosti pravnega 
položaja dediča orožja. 

K 17. členu 

V zvezi s spremembo tretjega in četrtega odstavek 61. člena je 
potrebno pojasniti, da določbe zakona o orožju neposredno ne 
ureja lastninske pravice na orožju, temveč ureja le pravico do 
posesti in nošenja. V primeru odvzema pravice do posesti orožja 
- orožne listine, lastnik orožja še vedno prosto razpolaga z 
lastninsko pravico tako, da orožje bodisi odsvoji, uniči ali 
onesposobi. Za onesposobljeno orožje določbe zakona o orožju 
ne veljajo - 3. člen in iz navedenega sledi, da se odvzeto orožje v 
upravnem postopku lahko vrne lastniku, kolikor le ta privoli v 
onesposobitev orožja in plačilo stroškov. Podobna rešitev je v 
novem zakonu o prekrških v zvezi z odvzemom predmetov - 25. 
člen zakona. 

K 18. In 19. členu 

Predlagane spremembe in dopolnitve 61. in 62. členu predstavljajo 
uskladitev teh določb zakona z veljavnim pravnim redom in sicer 
z 131., 155., 220., 506a in drugimi členi Zakona o kazenskem 
postopku in 25., 123., 137. in drugimi členi Zakona o prekrških. V 
zvezi s tem je potrebno še pojasniti, da je Vlada RS na podlagi 
četrtega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku 

izdala Uredbo o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, 
premoženjem in varščinami po kateri je ministrstvo za notranje 
zadeve oziroma ministrstvo za obrambo pristojno za hrambo 
zaseženega orožja. Tako predlagane rešite ne posegajo v samo 
vsebino, temveč prispevajo k usklajenosti in preglednosti 
slovenskega pravnega reda v zvezi z zaseženim orožjem. 

K 20. členu 

Po sedanji določbi 65. člena, so bili tujci pri nabavi in posesti 
orožja izenačeni z našimi državljani šele po dveh letih stalnega 
prebivanja, kar je pomenilo da je bival v Sloveniji vsaj 12 let. 
Zaradi take dikcije je bilo kar veliko težav predvsem s tujci iz 
sosednjih držav, ki so pri nas prijavljeni začasno, vendar tukaj 
bivajo že več let in se tudi aktivno vključujejo v razna društva ali 
lovske družine. Predlagatelj je mnenja, da glede na dejstvo, da so 
pogoji za pridobitev orožja dokaj restriktivni, ni potrebno še dodatno 
zaostrovanje pogojev za tujce. 

K 21. členu 

Novo IX. A poglavje je posledica sprejetja novega Zakona o 
nadzoru državne meje, ki je bil objavljen v Ur. I. RS, št.87/2002. 
Omenjeni zakon je na novo uredil organizacijo in način izvajanja 
nadzora državne meje. V istem zakonu pa ni urejeno področje 
prenosa orožja čez državno mejo, ampak so ostale v veljavi 
določbe Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS št. 1/91) 
in sicer členi od 34. do 42, in od 44. do 46. Te določbe pa ne 
ustrezajo več v celoti, zato je potrebno omenjeno poglavje na 
novo urediti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
orožju in sicer v članih od 71.a do 71.h. 

71. a člen - Omenjeni člen ureja prenos orožja posameznikov 
preko državne meje. Določa vrsto orožja in streliva, ki se sme 
prenašati in mejne prehode preko katerih je orožje ali strelivo 
dovoljeno prenašati. 

71. b člen - Ureja pogoje za prenos lovskega in športnega orožja, 
za tujce, ki so državljani tretjih držav (izven EU). Po predlagani 
rešitvi je vnos orožja v Slovenijo mogoč, če ima tujec dovoljenje, 
ki ga izda organ Republike Slovenije v tujini, pooblaščen za 
opravljanje konzularnih zadev ali pa organ mejne kontrole ob 
prehodu meje. 

71. c člen ■ Ureja dolžnost priglasitve orožja ali streliva, ki ga 
posameznik prenaša preko državne meje, takoj ob prihodu na 
mejo organu, ki opravlja mejno kontrolo. Iz tega izhaja, da je 
priglasitev do popolne uveljavitve Schengenskega sporazuma 
obvezna na notranji in zunanji meji, po njegovi uveljavitvi pa le na 
zunanjih mejah. 

V tem členu je tudi izvzeta dolžnost priglasitve za plinsko orožje, 
zračno orožje, orožje na tetivo, električne paralizatorje in 
razpršilce. 

71 d člen - Ureja vnos In Iznos orožja, za katerega je izdano 
nabavno dovoljenje. Zajema torej nabavo omenjenega orožja v 
tujini izven EU in vnos preko zunanjih meja na ozemlje Republike 
Slovenije ali ozemlje drugih držav članic EU ter nabavo orožja v 
Sloveniji in Iznos preko zunanje meje. 

V vseh primerih je potrebno za prenos predhodno nabavno 
dovoljenje. V primeru, da je orožje nabavljeno v Sloveniji, je dolžnost 
prodajalca, da kupca spremlja do meje in mu tam pred organom, 
ki opravlja mejno kontrolo, izroči orožje. 

Urejena je tudi možnost, da posameznik priglasi na meji novo 
nabavljeno orožje za katerega nima veljavnega nabavnega 
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dovoljenja. V takem primeru se orožje zaseže, lastniku pa da 
možnost, da si nabavno dovoljenje naknadno pridobi. Če lastnik 
tega ne stori, se z orožjem ravna kot z zaseženim, kar pomeni, 
da taki osebi ne pripada odškodnina. 

71. e člen - Ureja promet z orožjem (trgovina). Vsi, ki kot trgovci 
prenašajo orožje preko državne meje, smejo opravljati izvoz, 
uvoz in tranzit le z dovoljenjem ministrstva za notranje zadeve. 
Dovoljene se izda po predhodnem soglasju ministrstva za zunanje 
zadeve in obrambo. V členu ni nobenih izjem, kar pomeni, da 
morajo trgovci za orožje vseh kategorij pridobiti navedeno 
dovoljenje. 

V drugem odstavku je glede trgovine z orožjem napotilna norma 
na določbe zakona o eksplozivih. 

Člen tudi izrecno zavezuje trgovca, da orožje prevaža preko 
mejnega-prehoda, kije določen v dovoljenju in mu nalaga obvezno 
prijavo orožja ob prihodu na mejo, kakor tudi predložitev spiska 
orožja po posameznih kosih (znamka, številka). 

71. f člen ■ Sedaj nabava in posest lovskega in športnega orožja 
članov tujih diplomatskih misij, ni posebej urejena. Ministrstvo za 
notranje zadeve je zato vsak primer reševalo posamezno v 
dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve. V tem členu je 
postavljen osnovni pogoj za posedovanje omenjenega orožja 
diplomatov pri nas, to je, da ima izdano listino od matične države 
in da je podana vzajemnost. 

Člen vsebuje tudi določbo, s katero se nalaga ministrstvu za 
notranje in zunanje zadeve, da podrobno uredita način in vrsto 
(orožni list za lov, ali šport, dovoljenje za posest orožja) izdajanja 
orožnih listin diplomatom. 

71. g člen ■ Ureja hrambo lovskega orožja tujcev in članov držav 
EU na ozemlju Slovenije. Veliko lovcev prihaja na lov več vikendov 
zaporedoma in je smiselno, da orožja ne prenašajo iz kraja lova 
domov in zopet nazaj, ampak ga lahko za določeno dobo (6. 
mesecev) shranijo pri osebi, ki izpolnjuje pogoje za hrambo orožja. 
Hrambo je potrebno prijaviti pri pristojnemu organu. 

71. h člen - V tem členu je izrecna določba, ki napotuje na uporabo 
carinskih predpisov in prijavo vnesenega orožja carinskim 
organom ne glede na dolžnost priglasitve organu ki ureja mejno 
kontrolo. 

K 22. členu 

Pri spremembi zadnjega odstavka 72. člena gre za terminološko 
uskladitev glede nove sistemske zakonodaje - Zakon o državni 
upravi in v zvezi s tem Zakon o policiji itd. 

K 23. členu 

Sprememba pete alinee prvega odstavka 77. člena samo sledi 
predlagani spremembi šestega odstavka 40. člena zakona ■ 
terminološka uskladitev. 

K 24. členu 

Predlagane spremembe In dopolnitve 80. členu predstavljajo 
uskladitev določb zakona z veljavnim pravnim redom. Po sprejemu 
oziroma uveljavitvi Zakona o orožju je bil sprejet Zakon o 
Inšpekcijskem nadzoru, ki na novo ureja nadzor nad izvajanjem 

posameznih predpisov. Predlagane spremembe in dopolnitve 
pomenijo samo podlago za učinkovit in pregleden inšpektorski 
nadzor nad izvajanjem določb Zakona o orožju -1 člen 

K 25., 26., 27. in 28. členu 

Razlogi, ki so predlagatelja vodili k spremembi in dopolnitvi XII 
poglavja, kazenske določbe so predvsem naslednji: 
Pomanjkljivost dosedanje ureditve, na primer: materialna določba 
vsebuje neko zapoved, opustitev te zapovedi pa ni sankcionirana 
kot prekršek (prvi odstavek 11. člena. 
Dopolnitev določb zakona, še zlasti novo IX a poglavje: 
Uskladitev kazenskih določb z novim pravnim redom, sprejet je 
bil namreč nov zakon o prekrških itd. 

K 29. členu 

Spremembe 87. člena je narekovala EU pri usklajevanju 
slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU. 

K 30. členu 

V tem členu se določa režim prehajanja notranje meje z orožjem 
po uveljavitvi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma. 

K 31. členu 

Že ob sprejetju oziroma uveljavitvi Zakona o orožju je bila dana 
možnost, da posamezniki, ki nelegalno posedujejo orožje v roku 
6 mesecev po uveljavitvi zakona, le tega prijavijo in pod določenimi 
pogoji zanj pridobijo tudi ustrezno orožno listino. V tem obdobju je 
bilo po Upravnih enotah podanih 6378 vlog za legalizacijo orožja. 
Večina teh vlog je bila pozitivno rešena in posamezniki so za 
prijavljeno orožje pridobili listine. Predlagatelj je mnenja, da je glede 
na število prijavljenega orožja in glede na skepso, ki se je ob prvi 
legalizaciji pojavljala tudi v nekaterih medijih, smiselno legalizacijo 
orožja še enkrat ponoviti. 

K 32. členu 

V členu je urejeno prehodno obdobje po uveljavitvi sprememb na 
področju nadzora. Po uveljavitvi namreč še ne bo imenovan 
inšpektor, zato so pristojnosti nadzora za dobo največ dveh let 
po uveljavitvi sprememb prenesene na Ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve in upravne enote. 

K 33. členu 

Ureja prehodno obdobje in način izrekanja glob kot denarnih kazni 
do začetka uporabe Zakona o prekrških. Za prekrške z različno 
težo so tako določeni posebni razponi denarnih kazni. 

K 34. členu 

Preklicuje veljavnost sedaj še veljavnih določb sicer preklicanega 
Zakona o nadzoru državne meje iz leta 1991. 

K 35. členu 

Člen določa začetek veljavnosti zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

3. člen 
Razvrstitev in kategorizacija orožja 

Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije: 
Kategorija A: prepovedano orožje: 
1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji; 
2. avtomatsko strelno orožje; 
3. orožje, prikrito v druge predmete; 
4. strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in 

izstrelki za tako strelivo; 
5. 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; 

6. vojaško orožje; 
7. eksplozivno orožje in njegovi deli; 
8. hladno orožje; 
9. posebna oprema za orožje. 

Kategorija B: orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje: 
1. polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje; 
2. enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo; 
3. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, 

s skupno dolžino do 28 centimetrov; 
4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in 

ležiščem naboja za več kot tri naboje; 
5. 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; 

6. repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko 
cevjo, skupne dolžine do 60 centimetrov; 

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

Kategorija C: orožje, ki je vezano na predhodno dovoljenje, vendar 
z olajšavami: 
1. repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6. točki 

kategorije B; 
2. dolgocevno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi; 
3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v točkah 

4 do 7 kategorije B; 
4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in 

s skupno dolžino nad 28 centimetrov. 

Kategorija D: orožje, ki ga je potrebno prijaviti: 
1. enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi cevmi, 
2. plinsko orožje, 
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja 

enovitega naboja, 
4. možnarji, 
5. staro orožje, 
6. zračno orožje, 
7. orožje s tetivo, 
8. električni paralizatorji, 
9. razpršilci. 
Za orožje se šteje tudi strelivo in deli orožja, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Ne šteje se za orožje po tem zakonu: 
1. dekorativno orožje; 
2. imitacije orožja; 

3. orožje, ki je trajno onesposobljeno za uporabo s tehničnimi 
postopki, ki jih določi pristojno ministrstvo; 

4. orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje, reševanje 
življenj, omamljanje in klanje živali, lov s harpuno, v industrijske 
ali tehnične namene; 

5. strelivo za orožje iz 6. in 7. točke kategorije D, sam izstrelek 
(krogle, šibre) in tulec brez netilke. 

4. člen 
Opredelitev izrazov 

Posamezni izrazi, uporabljeni v prejšnjem členu, imajo v tem 
zakonu naslednji pomen: 
1. Kratkocevno strelno orožje je orožje, pri katerem cev ni daljša 

od 30 centimetrov, ali katerega skupna dolžina ne presega 
60 centimetrov. 

2. Dolgocevno strelno orožje je orožje, pri katerem je pev daljša 
od 30 centimetrov, ali njegova skupna dolžina presega 60 
centimetrov. 

3. Avtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu 
avtomatsko napolni in lahko z enkratnim potegom sprožilca 
izstreli več kot en naboj. 

4. Vojaško orožje je orožje in strelivo, ki se nabavlja po posebnih 
predpisih in katerega promet posameznikom ni dovoljen ali je 
omejen. 

5. Polavtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu 
avtomatsko napolni, vendar lahko z enkratnim potegom na 
sprožilec izstreli le en naboj. 

6. Repetirno strelno orožje je orožje, ki ga je po strelu mogoče 
ročno ponovno napolniti z novim nabojem iz nabojnika ali 
vrtljivega bobna z repetimim mehanizmom. 

7. Enostrelno orožje je orožje brez nabojnika, ki se pred vsakim 
strelom napolni z ročno vstavitvijo naboja v ležišče naboja v 
cevi ali pred cevjo. 

8. Strelivo je stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja in streljanje. 
9. Strelivo s prebojnim učinkom je namenjeno za vojaško 

uporabo, pri katerem je izstrelek praviloma oplaščen in Ima 
trdo prebojno jedro. 

10. Strelivo z eksplozivnim učinkom je namenjeno za vojaško 
uporabo, pri katerem vsebuje izstrelek polnitev, ki ob udarcu 
eksplodira. 

11. Strelivo z vnetljivim učinkom je namenjeno za vojaško 
uporabo, pri katerem vsebuje izstrelek kemično zmes, ki se 
vname pri dotiku z zrakom ali ob udarcu. 

12. Strelivo z ekspanzijskim učinkom ima delno oplaščene krogle 
ali krogle z votlim vrhom. 

13. Enovit naboj sestavlja: netilka, pogonski smodnik in izstrelek, 
ki jih združuje tulec. 

14. Eksplozivno orožje so vse vrste bomb, min, granat ali drugih 
sredstev ali naprav, polnjenih z eksplozivnimi snovmi ali 
vžigalnimi sredstvi, pri katerih prihaja z zunanjim ali notranjim 
delovanjem do sproščanja energije in eksplozije. Za 
eksplozivno orožje se štejejo tudi deli eksplozivnega orožja 
in sicer vžigalnik ter drugi predmeti, ki so očitno pripravljeni 
za izdelavo eksplozivnega orožja. 

15. Reprodukcija strelnega orožja je funkcionalna kopija 
različnega strelnega orožja, ki se polni skozi cev ali bobnič 
posamično s smodnikom In izstrelkom ter ne uporablja 
enovitega naboja. 

16. Plinsko orožje so pištole In revolverji, ki izstreljujejo ali 
razpršujejo snovi v smeri cevi za onesposobitev posameznika. 

17. Staro orožje je strelno orožje, ki je izdelano pred letom 1871 
in strelno orožje na sprednje polnjenje, izdelano pred letom 
1893. 

18. Hladno orožje so boksarji, bodala, bajoneti, buzdovani, 
gumijevke in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad. 

19. Zračno orožje je kratko ali dolgocevno orožje, ki pod pritiskom 
zraka ali plinov izstreljuje zrna, kroglice ali druge Izstrelke. 
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20. Orožje s tetivo so loki, samostreli, frače in druge naprave, ki 
s pomočjo napete tetive, vzmeti ali drugega potisnega 
sredstva izstreljujejo puščice ali druge izstrelke. 

21. Deli orožja so cev, zaklep, zaklepišče in vrtljivi boben. 
22. Posebna oprema za orožje so naprave za dušitev zvoka in 

teleskopski namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje 
svetlobe ali z infrardečo napravo, če so izdelani tako, da se 
pritrdijo na orožje. 

23. Električni paralizatorji so ročne naprave, ki s pomočjo visoke 
električne napetosti človeka začasno onesposobijo. 

24. Razpršilci so naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina 
razpršujejo dražljive snovi, ki človeka začasno onesposobijo 
ali škodujejo njegovemu zdravju. 

25. Možnarji so priprave za pokanje s črnim smodnikom. 
26. Dekorativno orožje so predmeti, ki so izdelani v dekorativne 

namene in jih ni mogoče uporabiti ali predelati v strelno orožje. 
27. Imitacija orožja so predmeti, ki so po zunanjem izgledu 

podobni ali enaki orožju, vendar jih ni mogoče uporabiti ali 
predelati v strelno orožje. 

11. člen 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz orožnih listin 

Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posameznikom, pravnim 
osebam in podjetnikom (v nadaljevanju: oseba) nabavo orožja in 
se izda z veljavnostjo šestih mesecev. Če imetnik ne izkoristi 
dovoljenja, ga mora v roku osmih dni po prenehanju njegove 
veljavnosti vrniti upravni enoti, na območju katere ima stalno 
prebivališče oziroma svoj sedež. Nabavo orožja mora imetnik 
dovoljenja priglasiti pristojnemu organu v roku osmih dni po njegovi 
nabavi, da orožje registrira in da zaprosi za izdajo orožne listine 
za posest oziroma nošenje orožja.. 

Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in 
se izda z veljavnostjo šestih mesecev. 

Orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega 
kosa orožja in se izda za lovsko in športno orožje z veljavnostjo 
desetih let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo petih let. 

Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest 
posameznega kosa orožja brez pravice nošenja in se izda s 
trajno veljavnostjo. 

Orožni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom 
posest orožja, ki ga pod pogoji iz tega zakona in posebnih 
predpisov lahko zaupajo posameznikom. 

Pooblastilo za nošenje orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi 
orožnega posestnega lista nosi posamezen kos orožja, ki mu je 
zaupan. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z 
veljavnostjo petih let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem 
prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje orožja sta 
pravna oseba in podjetnik dolžna takoj odvzeti pooblastilo 
posamezniku in v osmih dneh o tem obvestiti pristojni organ. 

Pooblastilo za prenos orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi 
orožnega posestnega lista prenaša orožje, ki mu je zaupano. To 
pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z veljavnostjo 
petih let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem prenehanju 
razloga za izdajo pooblastila za prenos orožja je pravna oseba 
dolžna takoj odvzeti pooblastilo posamezniku in v osmih dneh o 
tem obvestiti pristojni organ. 

Dovoljenje za zbiranje orožja dovoljuje osebi zbiranje orožja brez 
pravice nošenja in se izda s trajno veljavnostjo. 

Priglasitveni list dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa 
orožja kategorije D brez pravice nošenja. Priglasitveni list1 izda 

oseba, ki je po tem zakonu pooblaščena za promet z orožjem, če 
ni v tem zakonu drugače določeno. 

Orožne listine se izdajo na obrazcih, ki jih predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. Obrazec orožnega lista in obrazec 
vloge za izdajo orožnega lista izdeluje podjetje ali organizacija, ki 
jo pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 

15. člen 
Zadržki javnega reda 

Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14. 
člena tega zakona): 
- če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo 

dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za 
prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja. 

Če zoper posameznika iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka 
teče kazenski postopek ali postopek za prekršek z elementi 
nasilja, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do 
pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe v tem postopku. 

16. člen 
Zanesljivost 

Posameznik je zanesljiv (3. točka drugega odstavka 14. člena 
tega zakona), če se na podlagi ugotovljenih dejstev lahko sklepa, 
da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter 
malomarno uporabljal in shranjeval, ali ga prepuščal osebi, ki ni 
upravičena do posesti orožja. 

Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če mu je bila odvzeta 
opravilna sposobnost, če je odvisen od alkohola ali mamil, oziroma, 
če okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje 
orožja, razen če so te okoliščine posledica nezakrivljenega 
resnega ogrožanja. 

zavode oziroma zasebne zdravnike za opravljanje takšnih 
zdravniških pregledov in imenuje posebno zdravniško komisijo iz 
drugega odstavka tega člena. 

21. člen 
Pogoji za izdajo orožne listine gospodarskim 

družbam, podjetnikom in drugim pravnim osebam 

Gospodarskim družbam, podjetnikom in drugim pravnim osebam 
se lahko izda dovoljenje za nabavo orožja oziroma orožni posestni 
list za varnostno orožje, če opravljajo službo varovanja po 
predpisih o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju 
službe varovanja in izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se orožne listine iz 
prvega odstavka lahko izdajo pravnim osebam in podjetnikom, 
če odgovorne osebe pravne osebe oziroma podjetniki izpolnjujejo 
pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega 
zakona, če izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja B, C 
kategorije in iz 1. do 5. točke D kategorije in se ukvarjajo s filmsko, 
gledališko ali muzejsko dejavnostjo, s športnim streljanjem, 
lovstvom ali gojitvijo divjadi. 

Pravnim osebam in podjetnikom se lahko izda dovoljenje za 
zbiranje orožja kategorij B, C in iz 1. do 5. točke kategorije D, če 
odgovorne osebe pravne osebe ali podjetniki izpolnjujejo pogoje 
iz 1., 2„ 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona 
in če pravne osebe in podjetniki izpolnjujejo pogoje za hrambo 
orožja iz prvega odstavka 26. člena tega zakona. 
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26. člen 
Hramba orožja - druge osebe 

Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje 
in strelivo hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan in v železnih 
ognjevarnih omarah oziroma šefih. Orožje in strelivo se mora 
praviloma hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik svoj sedež. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi 
evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo, 
nošenje ter prenos orožja in streliva. O vsaki spremembi 
odgovorne osebe mora biti v roku osmih dni po nastali spremembi 
obveščen pristojni organ. 

Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma pooblaščeni 
uradni osebi pristojnega organa, da preveri, kako hrani orožje in 
vpogled v evidence. 

28. člen 
Zbiranje orožja 

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja lahko zbirajo 
posamezno orožje kategorije B, C in D. Izjemoma lahko zbirajo 
tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim 
polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in 
avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. 

Orožje kategorije A iz prejšnjega odstavka je dovoljeno zbirati le, 
če se da na podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več 
in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, ali če je trajno 
onesposobljeno. 

Osebe lahko poleg orožja zbirajo tudi strelivo za orožje. 

O izpolnjevanju pogojev za orožje in strelivo iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena si mora oseba na svoje stroške pridobiti 
strokovno mnenje komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za 
notranje zadeve. 

34. člen 
Najdba orožja ali streliva 

Kdor najde ali izve za orožje ali strelivo, za katerega domneva, da 
je izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski 
postaji, oziroma jo o tem obvestiti. 

Z najdenim orožjem se nadalje postopa v skladu s predpisi, ki 
urejajo postopek ravnanja z najdenimi stvarmi. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se prepovedano orožje 
izroči ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. 

35. člen 
Splošna določba in pomen izrazov 

Promet z orožjem po tem zakonu pomeni proizvodnjo, popravilo, 
predelavo, trgovino, menjavo, posojai <je, darovanje in dedovanje 
orožja, streliva in delov orožja, pri čtmer imajo posamezni izrazi 
naslednji pomen: 
1. Proizvodnja orožja pomeni izdelavo novega orožja ali delov 

orožja. 
2. Proizvodnja streliva pomeni njegovo izdelavo In ponovno 

polnjenje. Za proizvodnjo streliva se ne šteje polnjenje streliva 
za lastne potrebe posameznikov za orožje, za katero jim je 
izdan orožni list. 

3. Popravilo orožja pomeni odstranjevanje napak, zamenjavo 
ali vgraditev originalnih delov orožja. 

4. Predelava orožja pomeni skrajševanje orožja, spremembo 
kalibra orožja, zamenjavo ali vgraditev delov orožja in drugo 
spreminjanje orožja, ki vpliva na njegovo delovanje in tehnične 
lastnosti. 

5. Trgovina z orožjem pomeni nakup orožja, streliva in delov 
orožja za nadaljnjo prodajo, njihovo skladiščenje in hrambo 
ter njihovo prodajo na debelo in drobno. 

6. Menjava orožja pomeni, da se vsak pogodbenik zavezuje, 
da bo svojemu sopogodbeniku izročil orožje iste vrste, tako, 
da bo ta na njem pridobil lastninsko pravico. 

7. Posojanje orožja pomeni izročitev orožja v posest za določen 
čas osebi, ki ima za to vrsto orožja orožno listino. 

8. Darovanje orožja pomeni izročitev orožja drugi osebi v last ali 
posest brez plačila ali drugega nadomestila, na podlagi 
darilnega dokumenta. 

9. Dedovanje orožja pomeni pridobitev lastninske pravice na 
orožju, strelivu in delih orožja po predpisih o dedovanju. 

37. člen 
Osebni pogoji 

Odgovorna oseba trgovca in pri njem zaposleni posamezniki, ki 
opravljajo neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom 
orožja in streliva, morajo poleg splošnih pogojev, določenih s 
predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

da so državljani Republike Slovenije; 
da izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. 

39. člen 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

Trgovec lahko prične opravljati svojo dejavnost, ko dobi dovoljenje 
ministra, pristojnega za notranje zadeve. 

Trgovec mora v roku osmih dni pisno obvestiti ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, o vsaki statusni spremembi. 

Če trgovec spremeni dejavnost, mora pridobiti novo dovoljenje. 

40. člen 
Posebne dolžnosti trgovca 

Trgovec sme dajati v promet le orožje, strelivo in dele orožja, ki 
so preizkušeni, žigosani oziroma označeni po predpisih o 
preizkušanju in žigosanju oziroma o označevanju ročnega 
strelnega orožja in streliva, razen za orožje iz 4. in 5. točke 
kategorije D. 

Orožje, strelivo in deli orožja se lahko prodajo le osebi, ki ima 
orožno listino za nabavo take vrste orožja, streliva in delov orožja. 
Prav tako se lahko sprejme v hrambo le orožje, za katero je 
izdana ustrezna orožna listina. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme trgovec prodati do 
dva kosa orožja iz 2. in 3. točke kategorije D: 

imetniku orožnega lista, dovoljenja za posest, pooblastila za 
nošenje orožja in dovoljenja za zbiranje orožja; 

- osebam, ki v skladu z 69. členom tega zakona posedujejo 
dovoljenje za iznos orožja. 

V vseh primerih sme trgovec prodati orožje iz 2. do 5. točke 
kategorije D le posamezniku, ki je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje 
pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona. 
Orožje sme Izročiti posamezniku, ko mu ta na vpogled predloži 
javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ in predloži 
dokazila, da ne obstajajo zadržki Iz 15. člena tega zakona ter 
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dokazilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v 
skladu z 19. členom tega zakona. 

Osebi, mlajši od 21 let, sme trgovec prodati orožje iz 2. do 5. 
točke kategorije D le na podlagi dovoljenja za nabavo orožja, ki 
ga je izdal pristojni organ v skladu s 14. členom tega zakona. 

O prodanem orožju kategorij B, C in 1. točke D kategorije ter 
drugem orožju mora trgovec kupcu izdati posebno potrdilo. O 
prodanem orožju iz 2. do 5. točke kategorije D pa izda potrdilo o 
prijavi orožja in o tem takoj, najkasneje pa v roku osmih dni obvesti 
pristojni organ, kjer ima kupec stalno prebivališče. Obliko in 
vsebino potrdil ter način obveščanja pristojnega organa predpiše 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

46. člen 
Dedovanje 

V primeru smrti lastnika orožja mora dedič ali oseba, s katero je 
zapustnik živel oziroma pri katerem se nahaja zapustnikovo 
orožje, v roku treh mesecev izročiti orožje, strelivo in orožne 
listine pristojnemu organu, ki izda o tem potrdilo. 

Dediču, ki je orožje podedoval, se lahko na njegovo prošnjo, ki 
mora biti podana v roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa 
o dedovanju, izda orožna listina, če izpolnjuje pogoje iz drugega 
odstavka 14. člena tega zakona. 

če dedič ne zaprosi za izdajo orožne listine iz drugega odstavka 
tega člena, ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna pristojni 
organ smiselno z določilom 61. člena tega zakona. 

51. člen 
Dovoljenje 

Pravna oseba in podjetnik (v nadaljevanju: upravljalec strelišča) 
lahko pričneta izvajati svojo dejavnost, ko dobita dovoljenje 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

Upravljalec strelišča mora v roku osmih dni pisno obvestiti 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o vsaki statusni 
spremembi. 

Če upravljalec strelišča spremeni svojo dejavnost, se izda novo 
dovoljenje. 

53. člen 
Osebni pogoji 

Odgovorna oseba pravne osebe in podjetnik iz 51. člena tega 
zakona in pri njem zaposleni posamezniki, ki neposredno ravnajo 
z orožjem in strelivom, morajo poleg splošnih pogojev, določenih 
s predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje: 
■ da so državljani Republike Slovenije; 
• da izpolnjujejo pogoje iz 1„ 2., 3., 5. in 6. točke drugega 

odstavka 14. člena tega zakona. 

61. člen 
Ravnanje z odvzetim orožjem 

Pristojni organ po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja in 
orožnih listin pozove lastnika, da v treh mesecih najde kupca za 
odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca, 
Postojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je 
Pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda. 

Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana 
za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva. 

Če trgovec orožja v šestih mesecih ne proda, ga mora v osmih 
dneh izročiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve in o tem 
obvestiti pristojni organ. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, 
ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom. 

62. člen 
Zaseg orožja 

Brez predhodne odločbe pristojnega organa policist na kraju 
samem zaseže: 

prepovedano orožje; 
orožje, za katero oseba nima orožne listine; 

- orožje, za katero obstaja sum, da je posameznik z njim storil 
prekršek zoper javni red in mir ali kaznivo dejanje; 
orožje, ki ga posameznik nosi ali prenaša v nasprotju z 
določbami 8. člena tega zakona. 

Zaseženo orožje in orožne listine se izročijo pristojnemu organu. 

64. člen 
Postopek z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi 

listinami 

Orožje, razen prepovedanega, ki je zaseženo v postopku o 
prekršku ali v kazenskem postopku, se izroči pristojnemu organu, 
prepovedano pa ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Po 
pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe o odvzemu orožja izroči 
pristojni organ orožje trgovcu, ki je pooblaščen za promet z 
orožjem, da ga proda. Dosežena cena, zmanjšana za prodajne 
stroške, je dohodek proračuna. 

Za zaseženo orožje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe tretjega in četrtega odstavka 61. člena tega zakona. 

Če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečen 
varnostni ukrep odvzema orožja oziroma streliva, odvzame 
pristojni organ osebi tudi orožno listino. 

65. člen 
Splošna določba 

Tujec, ki ima več kot dve leti dovoljenje za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, je glede nabave, posesti in nošenja orožja 
izenačen z državljani Republike Slovenije, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

72. člen 
Splošno določilo 

Zaradi zagotovitve podatkov o imetnikih orožja in pregleda nad 
stanjem orožja morajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
pristojni organ in osebe voditi evidenco o orožju in orožnih listinah, 
na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo 
podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

19. december2003 21 poročevalec, št. 113 



Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in pristojni organ zbirajo 
osebne in druge podatke neposredno od osebe, na katero se ti 
podatki nanašajo, in od drugih oseb, ali iz že obstoječih zbirk 
podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pristojnega 
organa in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo 
drugi upravljalci. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od drugih oseb ali iz že 
obstoječih zbirk podatkov ministrstvo, pristojno za notranje zadeve 
in pristojni organ iz prejšnjega odstavka nista o tem dolžna obvestiti 
osebe, na katero se ti podatki nanašajo. 

Gospodarske družbe in podjetniki zbirajo osebne in druge podatke 
neposredno od osebe, na katero se ti nanašajo. Pri tem imajo 
pravico, da preverijo istovetnost posameznika z vpogledom v 
dokument, ki dokazuje njegovo istovetnost. 

V skladu s tem zakonom lahko osebne podatke iz evidenc o 
orožju in orožnih listinah uporabljajo pooblaščeni delavci 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in pristojnega organa 
pri izvrševanju z zakonom določenih nalog in pooblaščeni delavci 
pravnih oseb ali podjetnikov, ki zbirajo in vodijo podatke za te 
evidence ter drugi uporabniki, če imajo zakonsko podlago, ali če 
gre za posredovanje podatkov v skladu z mednarodno pogodbo. 

77. člen 
Evidence trgovca z orožjem in upravljalca strelišča 

Trgovec z orožjem vodi: 
evidenco o izdelanem, popravljenem, predelanem in 
spremenjenem orožju, 

- evidenco o nakupu orožja za nadaljnjo prodajo, 
evidenco o skladiščenju in hrambi orožja, 

- evidenco o prodaji orožja na debelo in drobno, 
• evidenco o prijavah in izdanih potrdilih. 
Upravljalec strelišča vodi: 
• evidenco o izvajanju streljanja, 
- evidenco o prepustitvi orožja v uporabo, 
- evidenco o oskrbi s strelivom, 
- evidenco o hrambi orožja. 

Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujejo 
podatke o osebi in orožju. 

XI. NADZORSTVO 

80. člen 
Nadzorni organ 

Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona opravljata 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in pristojni organ, tehnična 
sredstva in naprave pa nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe. 

Pri izvrševanju nadzora imata ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve in pristojni organ pravico, da pri pravnih osebah in 
podjetniku posamezniku, ki poseduje orožje, se ukvarja s 
prometom orožja ali dejavnostjo strelišča, pregledata skladišče 
orožja in streliva ter druge kraje, kjer je shranjeno orožje in strelivo, 
izvršita pregled predpisanih evidenc in ostalo dokumentacijo, ki 
se nanaša na orožje in strelivo, na kupce orožja in streliva ter na 
osebe, ki jim je bilo orožje zaupano. 

81. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev ali z zaporno kaznijo 
do 30 dni se kaznuje za prekršek posameznik, ki: 
1. prenaša orožje v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena; 
2. nosi ali prenaša orožje brez orožne listine (četrti odstavek 8. 

člena); 
3. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine (peti odstavek 

8. člena); 
4. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10. 

člen); 
5. nosi orožje v nasprotju s pravili nošenja orožja (23. člen); 
6. ne upošteva prepovedi nošenja in prenašanja orožja (24. 

člen); 
7. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (25. člen); 
8. orožja ne odda v hrambo ali ki tega v roku ne priglasi 

pristojnemu organu (27. člen); 
9. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen); 
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo 

take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 2. 
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po tem zakonu 
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42. 
člena); 

11. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen); 
12. souporablja orožje v nasprotju s pravilom o souporabi orožja 

(drugi odstavek 45. člena); 
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47. 

člen); 
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v 

nasprotju z 49. členom; 
15. vnaša orožje v nasprotju s 67. členom; 
16. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom; 
17. na zahtevo ne predloži dokumentacije (71. člen); 
18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predpisan čas (76. 

in 78. člen). 

Za prekrške iz 4., 6., 10., 11., 13., 14. in 15. točke prejšnjega 
odstavka se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. 
Varstveni ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva 
last. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki: 
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi 

vpisa spremembe osebnega imena ali stalnega prebivališča 
(31. člen); 

2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave 
orožja (32. člen); 

3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi 
orožja oziroma orožnih listin (33. člen); 

4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen); 
5. v roku ne obvesti pristojnega organa o odsvojitvi ali mu ne 

izroči orožne listine (tretji odstavek 42. člena); 
6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom. 

82. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki: 
1. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10. 

člen); 
2. ob vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za 

nošenje orožja ne odvzame pooblastila posamezniku ali o 
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tem ne obvesti pristojnega organa v osmih dneh (šesti 
odstavek 11. člena); 

3. dopušča nošenje orožja v nasprotju s pravili nošenja orožja 
(23. člen); 

4. ne upošteva prepovedi nošenja in prenašanja orožja (24. 
člen); 

5. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (26. člen); 
6. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen); 
7. razstavlja orožje tako, da je možna odtujitev (drugi odstavek 

29. člena); 
8. prične s prometom z orožjem, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 39. člena); 
9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca (40. člen); 
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo 

take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 2. 
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po tem zakonu 
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42. 
člena); 

11. po prenehanju razloga za posest orožja o tem ne obvesti 
pristojnega organa ali tega orožja v roku ne proda (43. člen); 

12. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen); 
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47. 

člen); 
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v 

nasprotju z 49. členom; 
15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 51. člena); 
16. dopušča izvajanje streljanja v nasprotju s 56. členom; 
17. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom; 
18. na zahtevo ne predloži dokumentacije (71. člen); 
19. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas 

(76., 77. in 78. člen). 

Za prekrške iz 1., 3., 4„ 5., 6., 7., 8., 10. in 13. točke prejšnjega 
odstavka se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. 
Varstveni ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva 
last. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki: 
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi 

vpisa spremembe firme oziroma sedeža (31. člen); 
2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave 

orožja (32. člen); 
3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi 

orožja oziroma orožnih listin (33. člen); 
4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen); 
5. ne obvesti ministrstva pristojnega za notranje zadeve, o 

statusni spremembi (drugi odstavek 39. člena in drugi 
odstavek 51. člena); 

6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom; 
7. v roku ne prijavi prenehanja članstva (prvi odstavek 59. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega ali 
tretjega odstavka tega člena. 

83. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek podjetnik, ki: 
1- na zahtevo policista ne pokaže orožne listine (peti odstavek 

8. člena); 

2. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10. 
člen); 

3. vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje 
orožja ne odvzame pooblastila posamezniku ali o tem ne 
obvesti pristojnega organa v 8 dneh (šesti odstavek 11. člena); 

4. dopušča nošenje orožja v nasprotju s pravili nošenja orožja 
(23. člen); 

5. ne upošteva prepovedi nošenja orožja (24. člen); 
6. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (26. člen); 
7. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen); 
8. prične s prometom z orožjem, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 39. člena); 
9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca (40. člen); 
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo 

take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 2. 
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po zakonu 
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42. 
člena); 

11. po prenehanju razloga za posest orožja o tem ne obvesti 
pristojnega organa ali tega orožja v roku ne proda (43. člen); 

12. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen); 
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47. 

člen); 
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v 

nasprotju z 49. členom; 
15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi 

odstavek 51. člena); 
16. dopušča izvajanje streljanja v nasprotju s 56. členom; 
17. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom; 
18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas 

(76., 77. in 78. člen). 

Za prekrške iz 2., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prejšnjega odstavka 
se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. Varstveni 
ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva last. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
samostojni podjetnik posameznik, ki: 
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi 

vpisa spremembe firme oziroma sedeža (31. člen); 
2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave 

orožja (32. člen); 
3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi 

orožja oziroma orožnih listin (33. člen); 
4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen); 
5. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o 

statusni spremembi (drugi odstavek 39. člena in drugi 
odstavek 51. člena); 

6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom. 

Za prekrška iz 4. in 6. točke prejšnjega odstavka se lahko izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. 

87. člen 
Uporaba nekaterih določb 

Določbe 67., 68., 69., 70. in 71. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati v šestih mesecih po vključitvi Republike Slovenije v 
polnopravno članstvo Evropske unije. 

Šest mesecev po vključitvi Republike Slovenije v polnopravno 
članstvo Evropske unije prenehata veljati za državljane Evropske 
unije prva alinea 37. člena in prva alinea 53. člena tega zakona. 

19. december2003 23 poročevalec, št. 113 



PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

L) Naslov predloga akta: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju 

EVA: 2003-1711-0113 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi na neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.1 Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

- Predlog zakona je v celoti usklajen z direktivo EU 477/91 o 
kontroli nabave in posesti orožja (Luxemburg 18.06.1991). 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgpra) navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

april 2004 

5.) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

$.) ah je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

ne 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES, države članice ES, SIQMA, OECD, Univerza-,) 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

- Predlog zakona delno sledi obveznostim iz državnega 
operativnega programa. 

dr. Bojan BUGARIČ dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 GRADITVI 

OBJEKTOV (ZGO-1 A) 

- prva obravnava - EPA 1086 - III 

Franci ROKAVEC 

Ljubljana, 18.12.2003 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 35/2002) vlaga podpisani poslanec 

Predlog Zakona o spremembi zakona o graditvi objektov 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval predlagatelj. 

Franci ROKAVEC, i.r. 
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Predlog Zakona o spremembi zakona o graditvi objektov 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zaradi izjemno zapletene situacije, ki je nastala v povezavi z izvajanjem 4. in 5. odstavka 
218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002) ocenjujemo, da bi bilo 
nujno potrebno uvesti prehodno obdobje oziroma preložiti izvajanje določbe četrtega 
odstavka Zakona o graditvi objektov. 

Dejstvo je, da večina občin v naši državi ni primerno pripravljena na izvajanje zakonodaje na 
tem področju. Naša ocena je, da je nujno potrebno pridobiti čas v katerem se bodo lahko 
občine primerno pripravile in sistemsko rešile problem, ki je nastal. Poleg uskladitve 
občinskih odlokov na tem področju pa je še vedno odprto vprašanje vrednotenja nezazidanih 
stavbnih zemljišč glede na tržno vrednost teh zemljišč v posameznem območju Republike 
Slovenije. 

Ključni problem je namreč vzpostavitev nove evidence katastra nezazidanih stavbnih 
zemljišč, ker jih občine do 31.3.2004 ne bodo mogle vzpostaviti. Do tega datuma je potrebno 
izpostavam DURSa predložiti potrebno evidenco, da bo le-ta lahko zavezancem odmeril 
višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Poglavitna rešitev in cilj predloga tega zakona je ta, da se podaljša rok, v katerem morajo 
občine uskladiti odloke o nadomestilu stavbnih zemljišč z določbami 218. člena zakona o 
graditvi objektov. 

3- Primerjalno pravni pregled 

Primerjalno pravni pregled ureditve v državah EU je bil narejen v predlogu zakona o graditvi 
objektov, ki gaje vlada vložila v Državni zbor 11.10.2002. Predlog zakona, ki ga vlagam, 
samo podaljšuje v zakonu že določen rok, zato menim, da dodatna primerjava ni smiselna. 

4. Finančne in druge posledice 

Predlog zakona nima finančnih in drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/02) se četrti odstavek 218. Člena spremeni 
tako, da se glasi: 

»(4) Občine morajo odloke o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč uskladiti z določbami 
tega člena najpozneje do 1.1.1005.«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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m. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Predlagana sprememba odlaga obveznost uskladitve odlokov o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč z določbami 218. člena Zakona o graditvi objektov do 01.01.2005. 

Občine do 31.3.2004 namreč ne bodo mogle vzpostaviti nove evidence katastra nezazidanih 
stavbnih zemljišč. Do tega datuma pa je potrebno izpostavam DURSa predložiti potrebno 
evidenco, da bo le-ta lahko zavezancem odmeril višino nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

218. člen 
(odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 

v prehodnem obdobju) 

(1) Določbe prve alinee prvega odstavka 56. člena ZSZ se uporabljajo samo za 
tista zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih določa ta člen tega zakona. 

(2) Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko se začne 
uporabljati ta zakon, štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi 
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega 
dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, 
se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške 
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktoijem 1,5, preostali del 
površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. 

(3) Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko se začne 
uporabljati ta zakon, štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom 
določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso 
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. 

(4) Občine morajo odloke o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč uskladiti 
z določbami tega člena najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(5) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča ne uskladi z določbami tega člena, se po preteku roka iz prejšnjega 

odstavka začne z odmerjanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od tistih 
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih določa ta člen, pri določanju višine 
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča pa uporablja vrednost točke, 
določene z odlokom o nadomestilu za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, sprejetim 
pred uveljavitvijo tega zakona, kot da bi bile na območju z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem stavbe iz tretjega odstavka tega člena že zgrajene. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:- 

Podjetje:. 

Davčna številka: . 

naročam  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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