REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA/PREDHODNE PRIVOLITVE ZA NABAVO DELOV OROŽJA
ALI STRELIVA
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
posameznik:

2. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
poslovni subjekt:

Priimek:

Firma/Ime:

Ime:

Ime (poslovalnice):

EMŠO:

Matična številka:

Kraj rojstva:

Naslov sedeža ali poslovalnice:

Državljanstvo:
Prebivališče:

Zastopnik:
(naselje, ulica, hišna številka)

(ime in priimek)

3. VSEBINA ZAHTEVKA
Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo:

3.1 Del orožja
(prečrtaj kvadrat pred ustreznim delom orožja)

3.2 Strelivo

–

vložne cevi kalibra

– količine

–

menjalne cevi kalibra

– tipa/vrste

–

cevi kalibra

– kalibra

–

zaklepa

– za orožje kategorije

–

zaklepišča

–

vrtljivega bobna

3.2.1 enovitega streliva

3.2.2 delov streliva:
–

smodnik, količina

–

netilke, kosov

–

tulci z netilkami kalibra
kosov

4.1 Orožje

4.2 Orožna listina
Za orožje izdan(o):

– orožje kategorije

–

orožni list

– tipa/vrste

–

dovoljenje za posest

– tovarniške številke

–

dovoljenje za zbiranje

–

priglasitveni list

–

orožni posestni list

5. KRAJ NABAVE
Del orožja ali strelivo nameravam nabaviti v:
–
–

Republiki Sloveniji
državi članici EU

–

tretji državi

(ime države)
(ime države)

ORO-7
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 15 (24., 33. in 43. člen pravilnika)

LIST-1

6. OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO

V

, dne
(naselje)

(podpis stranke/zastopnika)

7. PRILOGE
Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik za strelivo:
certifikat za polnjenje streliva za lastne potrebe (nabava smodnika, netilk ali tulcev z netilkami)
potrdilo da je orožje preizkušeno in žigosano po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju ročnega
strelnega orožja in streliva in sicer za orožje za katero je izdano dovoljenje za posest, dovoljenje za zbiranje ali
priglasitveni list
Dokazilo o plačani upravni taksi
za vlogo in dovoljenje v znesku

EUR

(e-vloge) za dovoljenje v znesku

EUR

Druga dokazila:
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