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Ministrsfuo za notranje zadeve Republike Slovenije v Ljubljani, Stefanova 2, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. 6lena Zakona o oroZju (Uradni list RS, 5t. 23l05-UPBl, 85/09 in 125121; v
nadaljevanju: Zakon o oroZju) ter prvega odstavka 45. 6lena Zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o oroZju (Uradni list RS, 5t. 125121), na vlogo STRELSKE ZVEZE
SEVNICA, Kvedrova cesta 30A, Sevnica, kijo zastopa Drago Slukan, Pod Vrta6o 16, Sevnica,
v upravnizadevi izdaje dovoljenjaza opravljanje dejavnosticivilnega streliS6a, naslednje

DOVOLJENJE

STRELSKI ZVEZI SEVNICA, Kvedrova cesta 30A, Sevnica, matidna Stevilka 5175623000, se
dovoli opravljanje dejavnosti civilnega strelisda, ki obsega streljanje z oroZlem, prepustitev za
streljanje ter oskrbo oroZja in streliva, pod naslednjimi pogoji:

1. STRELSKA ZVEZA SEVNICA lahko opravlja dejavnoSt civilnega streli5da, ki obsega
streljanje z oroZjem, prepustitev za streljanje ter oskrbo oroZ1a in streliva, in sicer z
oroZjem kategorije:
- A toike 2, 6 in 10, za potrebe drZavnih organov,
- A to6ke 6a, 7 in 8a,
- B od todke 1 do vklju6no 7b in toika 9,
- G od todke 1 do vklju6no 4 in to6ka 7,
- D to6ki6 in 7, r
- strelivom zato orolje.

2. OroZje kategorije A todke 2,6 in 10 je dovoljeno na streli56u uporabljati samo pod
pogojem, da ga uporabljajo dr2avni organi ali da gre za predstavitev oroZja, ki ga na
podlagijavnega razpisa drZavnim organom predstavijo trgovci z oroljem.

3. Dejavnost civilnega streliSda, ki obsega streljanje z oroljem, prepustitev za streljanje ter
oskrbo oroZja in streliva, sme strelskazveza opravljati na streli5du >>lzma<<, ki se nahaja
nad naseljem Radna v ob6ini Sevnica, v skladu z dolo6bami 8., 9., 10., 11.,12., 13. in
15. 6lena Pravilnika o tehnidnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja oroZje, redu
na streli56u in pogojih za izvalanje streljanja (Uradni list RS, 5t. 66/01 in 45122),

sploSnim aktom druSfua - Red na streli5cu in upo5tevanjem 56. 6lena Zakona o oroZju.

4. Strelska zveza na streliS0u ne sme imetiv hrambi orolia in streliva.

5. Odgovorna oseba upravljalca streliS0a, poleg splo5nih pogojev, dolodenih s predpisi o
delovnih razmerjih, izpolnjuje tudi pogoje iz 53. 6lena Zakona o oroZju, kar dokazuje s
potrdilom o izpolnjevanju osebnih pogojev odgovorne osebe in zaposlenih
posameznikov.

6. V strelski zvezi zadolZeni posamezniki, ki opravljajo neposredna dela v zvezi s
prevozom oroZ1a ter streliva oziroma, ki neposredno ravnajo z oroZjem in strelivom,
poleg splo5nih pogojev, dolodenih s predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjujejo tudi
pogoje iz 53. 6lena Zakona o oroZju, kar dokazujejo s potrdilom o izpolnjevanju osebnih
pogojev odgovorne osebe in zaposlenih posameznikov.



Strelska zveza se lahko oskrbuje samo s strelivom, kije preizku5eno, Zigosano oziroma
oznadeno po predpisih o preizku5anju in Zigosanju oziroma oznadevanju rodnega
strelnega oroZja in streliva. Pri oskrbi streliva, shranjevanju in prevozu streliva mora
upo5tevati 6. 6len Zakona o oro2ju, ki doloda, da je treba upo5tevati dolodbe predpisov,
ki urejajo nevarne snovi, prevoz nevarnega blaga, varnost in zdravje pri delu in varstvo
pred poZarom.

Strelska zveza mora v roku osmih dni pisno obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve o
vsaki statusni spremembi, ki se nana5a na dejavnost civilnega streli56a.

Strelska zveza si mora za vsako spremembo dejavnosti civilnega streliSda pridobiti
novo dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve.

Strelska zveza mora v elektronski obliki in v obliki knjig voditi naslednje evidence:
knjigo o izvajanju streljanja in prepustitvi oroZja v uporabo - obrazec St. 41,

- knjigo o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu - obrazec 5t. 33.

Dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve, 5t.2161-412008/13 (1333-04) s27.2.2009,
za opravljanje dejavnosti civilnega streliSda, se razveljavi.

Zizdlo odlodbe niso nastali posebnistroSki.

oBR AZLOZ|IrV

STRELSKA ZVEZA SEVNICA, Kvedrova cesta 30A, Sevnica (v nadaljevanju: stranka), je z
vlogo 25. 7. 2,022, n- podlagi prvega odstavka 45. elena Zakona o sprernembahin dopolnitvah
Zakona o oroZju, vloZila vlogo za uskladitev svojega poslovanja s kategorijami oroZja v skladu s
spremenjenim 3. dlenom Zakona o oroZju.

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi podatkov iz evidenc, kijih vodi, ugotovilo, da je na
podlagi prvega odstavka 51. Olena Zakona o oroZju (Uradni list RS, 5t. 23105 - uradno
prediSdeno besedilo) stranki izdano dovoljenje Ministrstua za notranje zadeve, St. 2161-
412008113 (1333-04) s 27. 2. 2009, za opravljanje dejavnosti civilnega streli5da, in sicer za
izvajarye streljanja, prepustitev za streljanje in oskrbo z oroZlem kategorije A todka 2, 6 in 9, za
potrebe drZavnih organov, kategorije B od toOke 1 do vkljudno T,.kategorije C od todke 1 do
vkljudno 4 in kategorije D todke 1, 5, 6 in 7.

Zakon o oroZju v prvem odstavku 51. clena doloda, da lahko pravna oseba in podjetnik priCneta
izvajati svojo dejavnost, ko dobita dovoljenje ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o oroZju pa v prvem odstavku 45. 6lena med drugim
doloda uskladitev poslovanja za gospodarske druZbe, podjetnike in druge pravne osebe, kl
imajo izdano dovoljenje za opravljanje prometa z oroZjem ali dejavnosti civilnega streli5da na
podlagi Zakona o oroZju (Uradni list RS, St. 23105 - uradno predi5deno besedilo in 85/09), in

sicer morajo vloZiti vlogo za uskladitev svojega poslovanja s kategorijami oroZja v skladu s
spremenjenim 3. elenom zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

Ministrstvo za notranje zadeve je preverilo, 6e obstajajo zadrlkijavnega reda, ki se nanaSajo na
odgovorno osebo trgovca z oroZlem in zaposlene posameznike ter ugotovilo, da ni zadrZkov
javnega reda po 15. Olenu Zakona o oroZju in da je zanesljiv po 16. 6lenu Zakona o oro2ju.

Ministrstvo za notranje zadeve je opravilo ogled streliS6a >>lzma<< nad naseljem Radna 2e 23.
12. 2008, in sicer v postopku izdaje dovollenja za opravljanje dejavnosti civilnega streliS6a, St.

2161-412008/13 (1333-04) s 27.2.2009. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da stranka izpolnjuje
pogoje, doloCene v todki 1. tega dovoljenja.

Glede na ugotovljeno dejansko stanje je bilo na podlagi prvega in drugega odstavka 50. 6lena in

52.6lena Zakona o oroZju, na podlagi 56. 6lena Zakona o oroZju v povezavi 28.,9., 10., 11.,

7.

10.

11

12.



12., 13. in '15. Clenom Pravilnika o tehnienih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja oroZje,
redu na streli50ih in pogojih za izvalanje streljanja, na podlagi 54. 6lena Zakona o oroZju v
povezavi z 2. in 7. dlenom Pravilnika o tehnidnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja
oroZje, redu na streli5eih in pogojih zaizvalanje streljanja, na podlagi 53.6lena Zakona o oroZju
v povezavi s 14., 15., 16. in 19. dlenom Zakona o oroZju, na podlagi'drugega in tretjega
odstavka 51. 6lena Zakona o oroZju ter 77.6lena Zakona o oroZju, odlodeno, kot je navedeno v
izreku te odlodbe.

Zadrya todka izreka odlodbe je utemeljena v prvem odstavku 118. dlena Zakona o splo5nem
upravnem postopku (Uradni list RS, 3t.24106 - uradno prediS6eno besedilo, 105/06 - ZUS-1,
126107, 65/08, 8110, 82113, 175120 - ZIUOPDVE in 3122 - ZDeb).

Pouk o pravnem sredstvu: To dovoljenje je v upravnem postopku dokondno, zoper njega ni

dovoljena pritoZba, mogod pa je upravni spor, ki se lahko sproZi v 30 dneh po prejemu tega
dovoljenja pri Upravnem sodiSeu Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana. ToZba se
vloZi pri pristojnem sodi50u neposredno ali pa se mu po5lje priporo6eno po poSti. ToZbi je
potrebno priloZititudi po en prepis ali kopijo toZbe in prilog za toZenca.

Postopek vodil:
Zdravko Mitri6
vi5jisvetovalec

Poslati:
STRELSKA AIEZA SEVNICA, Kvedrova cesta 30A, 8290 Sevnica - osebno ZUP,
Upravna enota Sevnica, elektronsko,
Policijska postaja Sevnica, elektronsko


