
 

                                                       PRILOGA ŠT. 2 

 

PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJE ZA OROŽJE 

IN STRELIVO 

 

Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje za orožje 

in strelivo obsega poznavanje določb iz Zakona o orožju (Uradni list 

RS, št. 61/00 in 73/04), ki se nanašajo na: 

    1. POJEM OROŽJA IN STRELIVA 

 

    2. RAZVRSTITEV PREPOVEDANEGA OROŽJA IN STRELIVA 

 

    3. OROŽNE LISTNINE 

– dovoljenje za nabavo orožja; 

– dovoljenje za nabavo streliva; 

– orožni list; 

– dovoljenje za posest orožja; 

– orožni posestni list; 

– pooblastilo za nošenje orožja; 

– pooblastilo za prenos orožja; 

– dovoljenje za zbiranje orožja; 

– priglasitveni list; 

– evropsko orožno prepustnico. 

 

    4. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI Z OROŽJEM IN STRELIVOM 

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti trgovca z orožjem; 

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti civilnih strelišč; 

– dovoljenje za zbiranje orožja za posameznika. 

 

    5. EVIDENCE 

Prepoznavanje veljavnih obrazcev evidenc, ki jih morajo voditi 

pravne osebe, trgovci z orožjem in upravljavci strelišč ter jo 

določajo priloge Pravilnika o izvrševanju zakona o orožju (Uradni 

list RS, št. 66/01 in 100/03): 

– knjige o hrambi odvzetega, zaseženega, izročenega, najdenega in 

odkritega orožja; 

– knjige o nošenju uporabi oziroma prenosu orožja in streliva ter 

izdanih potrdilih; 

– knjige o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu; 

– knjige o izdelanem orožju; 

– knjige o popravljenem, predelanem in spremenjenem orožju; 

– knjige o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) 

kategorije B, C in D tč.1; 

– knjige o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) 

kategorije D tč. 2-9 in izdanih priglasitvenih listih prijavah in 

potrdilih; 

– knjige o nabavljenem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 

1-5; 

– knjige o prodanem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 1-5; 

– knjige o skladiščenju in hrambi orožja; 

– knjige o izvajanju streljanja in prepustitvi orožja v uporabo. 

 

    6. VELJAVNI ŽIGI ZA OROŽJE IN STRELIVO 

Prepoznavanje veljavnih žigov v skladu z Zakonom o ratifikaciji 

Konvencije o medsebojnem priznanju žigov za ročno strelno orožje 

(Uradni list RS-MP, št. 16/02). 



 

 

    7. OSEBNI POGOJI 

– polnoletnost; 

– osebni podatki o zadržkih javnega reda; 

– osebni podatki o zanesljivosti; 

– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem; 

– zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela. 

 

    8. TEHNIČNI POGOJI 

– za posameznika, ki zbira orožje; 

– za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge pravne 

osebe; 

– za promet z orožjem, strelivom in deli orožja; 

– za hrambo orožja in streliva in izvajanje streljanja na strelišču. 


