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agencije določi tipizacijo orožja, s katerim razpolaga agenci‑
ja.«.

6. člen
V 10. členu se številka »2« nadomesti s številko »3«, 

besedi »neposrednega predstojnika« pa se nadomestita z be‑
sedilom »direktorja ali osebe, ki jo ta pooblasti«.

7. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »predstojnik pri‑

stojne organizacijske enote agencije« nadomesti z besedilom 
»direktor agencije ali oseba, ki jo ta pooblasti«.

8. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »predstojniku 

organizacijske enote« nadomesti z besedama »skrbniku orož‑
ja«.

Drugi in tretji odstavek se črtata.

9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen
Orožje s priborom in strelivo mora uradna oseba agencije 

vrniti oziroma se ji odvzame:
– če ji preneha delovno razmerje v agenciji,
– če potečejo razlogi za dodelitev orožja ali se izteče čas 

dodelitve,
– če jo prerazporedijo na delovno mesto, za katerega 

pridobitev pooblastila za nošenje orožja ni določena,
– če se ji začasno prepove opravljati delo ali če se jo 

začasno odstrani z dela,

– če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen obtožni 
predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave – začasno, 
do zaključka kazenskega postopka,

– če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno 
kazen za kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po 
uradni dolžnosti.

Službeno orožje, ki je odvzeto v skladu s prejšnjim od‑
stavkom, hrani skrbnik orožja.«.

10. člen
Obrazec št. 4 se nadomesti z novim obrazcem št. 4, ki je 

kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
Pooblastila za nošenje orožja, izdana do uveljavitve te 

uredbe, veljajo še tri mesece po uveljavitvi te uredbe.

12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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POOBLASTILO ZA NOŠENJE OROŽJA 
 

________________________ 
je uradna oseba in ima v skladu z zakonom pravico posedovati in nositi službeno 

orožje ter ga uporabiti v silobranu in skrajni sili. 
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