(6.4.2017)
PREDLOGI SLOVENSKE ZVEZE ZA PRAKTIČNO STRELSTVO
ZA POPRAVKE OSNUTKA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OROŽJU z dne 4. 1. 2017

predlagani popravki so napisani krepko
črta se prečrtano besedilo
opombe in obrazložitve so napisane poševno

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se 4. členu
(opredelitev izrazov) dodajo naslednje točke:
32. Dajanje orožja v uporabo pomeni omogočanje uporabe orožja pod neposrednim nadzorom.
33. Prepustitev orožja pomeni predajo orožja za izvajanje streljanja na strelišču ali v lovišču
brez neposrednega nadzora.
34. Posojanje orožja pomeni izročitev orožja v posest in uporabo za določen čas.
Opomba: ti osnovni izrazi doslej v zakonu niso bili opredeljeni, kar je dopuščalo možnost različnih
interpretacij. S to dikcijo jasno ločimo in smiselno opredelimo “dajanje v uporabo”, “prepustitev” in
“posojanje” orožja, kar je bistvenega pomena za enotno izvajanje zakona in podzakonskih predpisov.
Pogoji za posamezna dejanja so opredeljeni v nadaljevanju (popravljen 4. člen predloga).

1a. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se tretji in četrti
odstavek 23. člena spremeni tako, da se glasita:
»Lovsko orožje se sme nositi in uporabljati samo na lovni površini lovišča in na strelišču, na nelovni
površini lovišča oziroma zunaj strelišča pa se mora prenašati. Minister, pristojen za notranje zadeve,
določi v katerih primerih se sme orožje nositi in uporabljati na nelovni površini lovišča.
Športno orožje se sme nositi in uporabljati samo na strelišču, izven strelišča pa se mora
prenašati. Za posamezno strelsko tekmovanje lahko upravna enota, pristojna za strelišče
dovoli, da se sme orožje nositi tudi izven območja strelišča, če to omogočajo mednarodna
tekmovalna pravila.«.
Opomba: tovrstne izjeme so bile doslej dopuščene pri tekmovanjih v biatlonu, predlagamo dikcijo, ki bi
dopuščala bolj splošno a omejeno izjemo.
2. člen
30. člen spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Izdaja predpisov
Vlada Republike Slovenije sprejme akt, s katerim določi tehnične pogoje varovanja, ki jih morajo
izpolnjevati osebe iz tretjega odstavka 25. člena ter 26. in 29. člena tega zakona.«.

3. člen
Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada Republike Slovenije sprejme akt, s katerim določi podrobnejše pogoje o načinu varovanja
objektov oziroma prostorov, v katerih se izvajajo dejavnosti iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
Posameznik sme orožje posoditi samo posamezniku, ki ima orožni list za vrsto orožja, ki se
posoja (lovsko ali športno). Dajanje orožja, za katero je izdana veljavna orožna listina, v
uporabo drugi osebi na strelišču, v skladu s pravili upravljalca strelišča, ne šteje za
prepuščanje ali posojanje.

Opomba: s to dikcijo opredeljujemo, da sme posameznik, ki poseduje orožje z veljavno
orožno listino, na svojo odgovornost in pod neposrednim nadzorom dati svoje orožje v
uporabo drugi osebi (npr. klubskemu kolegu, prijatelju, sorodniku ali potomcu). Gre za
prakso, ki je tako naravna, kot sama posest orožja, s prepovedjo takšnega ravnanja bi
kriminalizirali eno najpogostejših uporab orožja, gotovo pa tovrstne prakse ne bi preprečili.
Odgovoren lastnik sme pokazati in dati svoje orožje (pod nadzorom) v uporabo prijatelju ali
drugemu strelcu, ki ga želi preizkusiti, ker se zanima za nakup ali bi rad le preveril, v čem je
boljše od njegovega, prav tako je naravno, da starši svoje znanje prenašajo na svoje otroke
in prepoved tega ne bi preprečila, kakor tudi ne bi prinesla omembe vrednega izboljšanja
varnosti.
Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko iz svoje zbirke posodijo orožje brez streliva
le muzeju, drugemu zbiratelju in osebam, ki se ukvarjajo s filmsko ali gledališko dejavnostjo,
če imajo za to dovoljenje pristojnega organa.
Opomba: posojanje je poleg muzejev s to opredelitvijo omogočeno tudi drugim zbirateljem, ki lahko
imajo to orožje npr. razstavljeno.
Četrti odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
Strelske organizacije lahko dajo orožje v uporabo, ali ga prepustijo le svojim članom za čas,
dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču. Strelska organizacija izda za orožje, ki
ga posodi svojemu članu, ki ima katerokoli veljavno orožno listino iz 3., 4., 6. ali 8. alinee 10.
člena tega zakona, posebno potrdilo za prenos orožja. Članu, ki nima ene izmed navedenih
orožnih listin, pa strelska organizacija izda pooblastilo za prenos orožja.

Opomba: konsistentnost uporabljenih izrazov - “zaupati v uporabo”, kar ne pomeni prepustiti,
kar prav tako ne pomeni posoditi - glede na predhodno opredelitev teh izrazov (1. člen). Kdo
in pod kakšnimi pogoji lahko strelja z orožjem, ki mu je dano v uporabo ali prepuščeno, je
določeno v 56. členu (izvajanje streljanja).
Peti odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, lahko dajo posameznikom v uporabo lovsko orožje za čas

trajanja lova na območju tega lovišča in pod njihovim nadzorom. Lovskemu pripravniku lahko da v
uporabo lovsko orožje tudi njegov mentor.«.
Opomba: del teksta se črta, ker je nadzor predpisan že v 1. členu kjer je opredeljen izraz “dajanje v
uporabo”.
5. člen
V naslovu VI. poglavja se črta beseda »civilna«.
6. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
Pojem
Strelišče po tem zakonu je objekt, prostor ali lokacija, namenjen vadbenemu, športnemu in športno
rekreativnemu streljanju, ki izpolnjuje tehnične in varnostne pogoje za uporabo varnostnega, lovskega
in športnega orožja.
Opomba: pri streljanju z varnostnim orožjem ne gre za “športno rekreativno” streljanje, pač pa za
vadbo v uporabi obrambnega sredstva.
Na strelišču se lahko izvaja dejavnost, ki obsega streljanje z orožjem določene vrste in kalibra,
dajanje v uporabo in prepustitev takega orožja za streljanje ter oskrbo in hrambo takega orožja in
streliva (v nadaljnjem besedilu: dejavnost strelišča).
Opomba: v skladu z opredelitvijo razlike med prepuščanjem in dajanjem v uporabo v 1. členu.
Strelišče se lahko odloči, da bo hranilo tudi orožje, ki se ga na strelišču ne uporablja.
Strelišča so odprta ali pokrita. Pokrita strelišča so prostori ali lokacije s popolno pokritostjo polj
streljanja, iz katerih izleti izstrelkov v zunanjo okolico niso možni pod nobenimi pogoji, in so zaščitena
pred neposrednimi vremenskimi vplivi. Odprta strelišča so objekti, prostori ali lokacije z nepopolno
pokritostjo polj streljanja in ne nudijo popolne zaščite pred neposrednimi vremenskimi vplivi.
Določbe tega zakona o streliščih, razen prvega odstavka 51., prvega odstavka 52. in tretjega odstavka
55. člena, veljajo tudi za lovska in druga strelišča ali zemljišča, ki jih uporabljajo lovske in strelske
organizacije.
Določbe tega zakona o streliščih ne veljajo za tista lovska strelišča, ki jih lovske organizacije v okviru
lovišča uporabljajo za pristrelitev in preskus lovskega orožja svojih članov. Minister, pristojen za divjad
in lovstvo, izda podrobnejše predpise o pristrelitvi lovskega orožja in lovskih streliščih.
Določbe tega zakona o streliščih ne veljajo za strelišča ali zemljišča, na katerih se izvaja streljanje z
orožjem iz 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J
ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s ali z orožjem iz 7. točke kategorije D.
Določbe tega zakona o streliščih ne veljajo za strelišča ali zemljišča, ki jih uporabljajo posamezniki za
lastne potrebe, razen določb drugega in četrtega odstavka 51., drugega odstavka 52., 54., prvega in
drugega odstavka 55. člena, 56. in 56.a člena tega zakona in določb predpisov, ki urejajo red in
varnost na strelišču.
Določbe tega zakona o streliščih, ne veljajo za strelišča, ki jih imajo v posesti in jih uporabljajo državni
organi, razen če strelišče oddajo v najem za uporabo lovskim in strelskim organizacijam drugim
streliščem, ki jih uporabljajo strelske organizacije. V tem primeru se glede pravic in obveznosti, razen
obveznosti iz drugega in četrtega odstavka 51. člena tega zakona, najemnik šteje za upravljavca
strelišča.
7. člen

51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
Dovoljenje oziroma priglasitev
Pravna oseba in podjetnik (v nadaljnjem besedilu: upravljavec strelišča), ki izvajata dejavnost strelišča,
pridobitno, lahko pričneta izvajati svojo dejavnost, ko dobita dovoljenje ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve.
Lovska in druga strelišča ali zemljišča, ki jih uporabljajo lovske in strelske organizacije, lahko pričnejo
izvajati dejavnost strelišča kot nepridobitno dejavnost, ko jo priglasijo pri upravni enoti, na območju
katere se nahaja strelišče (v nadaljevanju: pristojna upravna enota). Nepridobitna dejavnost po tem
zakonu se šteje vsaka dejavnost, ki se ne opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička.
Dejavnost strelišča priglasijo pri pristojni upravni enoti tudi državni organi iz osmega odstavka 50.
člena tega zakona, če strelišče oelddajo v najem za uporabo lovskim in strelskim organizacijam
drugim streliščem, ki jih uporabljajo strelske organizacije.
Upravljavec strelišča iz drugega odstavka tega člena in državni organ iz prejšnjega odstavka morata
priglasitvi iz prejšnjega odstavka priložiti elaborat in dokazilo, da strelišče izpolnjuje zahteve po
predpisih o graditvi objektov (če je strelišče objekt) in zahteve, ki jih za območje strelišča določa
prostorski akt, ter posebne pogoje po tem zakonu in na njegovi podlagi izdanem podzakonskem aktu
Vlade Republike Slovenije.
Opomba: ni jasno, kaj to pomeni za strelišča, ki so na območju, ki v prostorskem aktu ni opredeljeno
kot strelišče, predlagamo, da se to opredeli ali črta.
Upravljavec strelišča iz prvega in drugega odstavka oziroma državni organ iz tretjega odstavka tega
člena mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, oziroma pristojno upravno enoto v roku osmih
delovnih dni pisno obvestiti o vsaki statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe, spremembi pri
njem zaposlenih posameznikov, ki neposredno ravnajo z orožjem in strelivom, oziroma spremembi
odgovorne osebe državnega organa iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona ter drugi spremembi v
zvezi z izvajanem dejavnosti strelišča.
Če pravna oseba in podjetnik iz prvega odstavka tega člena spremenita svojo dejavnost, se izda novo
dovoljenje, v primeru da prenehata z dejavnostjo, pa morata v roku osmih delovnih dni pristojnemu
organu izročiti izdana dovoljenja in evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.
Vlada Republike Slovenije sprejme akt, s katerim določi vsebino elaborata iz četrtega odstavka tega
člena.«.
8. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Pogoji za izdajo dovoljenja oziroma potrdila o vpisu strelišča v evidenco priglašenih strelišč
Dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona se izda, če so izpolnjeni splošni pogoji za
poslovanje, če je za strelišče izdelan elaborat, ali če je iz dokazil razvidno, da izpolnjuje zahteve po
predpisih o graditvi objektov (če je strelišče objekt) in zahteve, ki jih za strelišče določa prostorski akt
ter posebne pogoje po tem zakonu in na njegovi podlagi izdanem podzakonskem aktu Vlade
Republike Slovenije.
Opomba: ni jasno, kaj to pomeni za strelišča, ki so na območju, ki v prostorskem aktu ni opredeljeno
kot strelišče, predlagamo, da se to opredeli ali črta.

Pristojna upravna enota izda potrdilo o vpisu strelišča iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena
v evidenco priglašenih strelišč, če je upravljavec strelišča oziroma državni organ iz tretjega odstavka
prejšnjega člena izjavil, da strelišče izpolnjuje vse pogoje iz četrtega odstavka prejšnjega člena in če
priloženi elaborat vsebuje vse elemente, predpisane s podzakonskim aktom iz prejšnjega odstavka,
ter o tem obvesti policijo.«.
9. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
Osebni pogoji
Odgovorna oseba pravne osebe in podjetnik, ki izvajata dejavnost strelišča ali najameta strelišče iz
prvega in osmega odstavka 50. člena zakona, ter pri njem zaposleni posamezniki, ki neposredno
ravnajo z orožjem in strelivom, morajo poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi o delovnih
razmerjih, izpolnjevati še pogoj:
- da jim je izdana orožna listina iz drugega odstavka 14. člena tega zakona ali
da izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona in jim
je pristojna upravna enota izdala potrdilo, ki ga mora odgovorna oseba in posameznik, ki
neposredno ravna z orožjem in strelivom, pokazati na zahtevo policistu oziroma inšpektorju.
Pristojna upravna enota prekliče odvzame 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 pravne osebe in podjetnik iz prvega odstavka tega člena morata policistu oziroma
inšpektorju omogočiti, da preveri hrambo orožja in vpogled v evidence ter ostalo dokumentacijo o
orožju.
V primeru, ko je Oodgovorna oseba pravne osebe in podjetnik iz prvega odstavka tega člena ter pri
njem zaposleni posamezniki tujec, ki neposredno ravnajo z orožjem in strelivom, morajo izkazati tudi
najmanj osnovno raven znanja slovenskega jezika, kar se dokazuje s spričevalom o izobraževanju v
slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali z dokazilom o opravljenem preizkusu znanja slovenskega
jezika na osnovni ravni po javno veljavnem programu.
Opomba: tuji inštruktorji in trenerji se najemajo zaradi znanja in tu ne mislimo na znanje slovenskega
jezika! Za odgovorno osebo, ki skrbi za orožje - smiselno.
Vlada Republike Slovenije sprejme akt, s katerim določi obrazec potrdila iz drugega odstavka tega
člena.«.
10. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
Tehnični pogoji
Objekt, prostori in naprave, v katerih se izvaja dejavnost strelišča, morajo biti v času izvajanja
streljanja ustrezno varovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.
Opomba: pomembno je, da gre za USTREZNO varovanje, ki je odvisno od ureditve strelišč,
opredeljeno pa v uredbi. Fizično varovanje in ograja mora biti predpisana le izjemoma, ko drugačna
ureditev ni mogoča.
Vlada Republike Slovenije sprejme akt, s katerim določi podrobnejše pogoje o načinu varovanja
objektov, prostorov in naprav, v katerih se izvaja dejavnost strelišča, in podrobnejše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati strelišče za izvajanje dejavnosti.«.

11. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
Odgovornost za škodo in zavarovanje za odgovornost
Vsi posamezniki, ki uporabljajo orožje na strelišču, in upravljavec strelišča so dolžni zagotoviti, da
streljanje ne bo posegalo na javne ali druge površine na način, ki bi povzročal nevarnost za življenje
ali zdravje ljudi, ali premoženje.
Upravljavec strelišča odgovarja za škodo, ki nastane z opustitvijo dolžnosti, ki jih ima kot upravljavec
strelišča po tem zakonu.
Upravljavec strelišča, ki izvaja dejavnosti strelišča pridobitno, mora pred izvajanjem te dejavnosti
skleniti zavarovalno pogodbo zaradi zavarovanja pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati v
zvezi z izvajanjem dejavnosti strelišča, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 42.000 eurov za
posamezen zavarovalni primer oziroma 84.000 eurov za vse zavarovalne primere v posameznem
letu.«.
12. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen
Izvajanje streljanja
Če zakon ne določa drugače, se streljanje lahko izvaja le na strelišču, ki ima izdano dovoljenje iz
prvega odstavka 51. člena tega zakona oziroma je priglašeno pri pristojni upravni enoti.
Na strelišču lahko samostojno izvaja streljanje z dolgocevnim ali kratkocevnim strelnim orožjem
posameznik, ki ima orožni list, dovoljenje za posest orožja ali pooblastilo za nošenje orožja, z orožjem
iz. 3. in 5. točke kategorije D pa tudi posameznik, ki ima za tako orožje priglasitveni list.

Opomba: zelo pomembno je, da lahko posamezniki izvajajo trening samostojno, če
izpolnjujejo te pogoje, nepojmljivo in neizvedljivo je, da bi moral imeti vsak strelec (ki
izpolnjuje vse naštete pogoje), na vsakem treningu za sabo še vodjo streljanja ali nekega
delavca strelišča!
Posameznik, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, lahko izvaja streljanje le pod nadzorom
upravljavca strelišča, trenerja ali inštruktorja športnega streljanja z veljavno licenco, vodje streljanja
ali pisno pooblaščenega delavca strelišča. Pod pogoji, ki jih določi upravljalec strelišča, lahko
takšna oseba strelja tudi pod nadzorom in na odgovornost lastnika orožja, ki se daje v
uporabo. Streljanje lahko izvaja samo z orožjem, ki je v lasti strelišča, ali strelske organizacije, katere
član je.

Opomba: nedopustno je, da skuša predpis prepovedati prakso, ki se je izkazala za varno in
je ustaljena in naravna povsod po svetu! Strelski kolegi so si od nekdaj (in si bodo tudi v
bodoče) dajali orožje v medsebojno uporabo (to ni posojanje ali prepuščanje), prav tako bo
oče omogočil sinu, da pod njegovim budnim očesom preizkusi njegovo lovsko puško ali
športno pištolo. Absurden pa je poskus, da bi bila določena skupina uporabnikov iz te bizarne
prepovedi izvzeta - le lovci bi po izvirnem besedilu predloga smeli v uporabo dati svoje
orožje. Na takšen predpis ne bo pristal noben lastnik orožja. Pogoje takšnega omogočanja
uporabe naj opredelijo upravljalci strelišč.
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, smejo mladoletni člani strelskih društev izvajati
streljanje pod nadzorom inštruktorjaev, trenerjaev, vodje streljanja, ali pisno pooblaščenega delavca

strelišča ali lastnika orožja, ki se daje v uporabo, pod pogoji, ki jih določi upravljalec
strelišča.Streljanje lahko izvaja samo z orožjem, ki je v lasti strelišča ali strelske organizacije, katere
član je.

Opomba: inštruktor ali trener je lahko en sam (ednina), postopek določitve ali imenovanja
pooblaščenega delavca strelišča in vodje streljanja je opredeljen v uredbi - ni vedno potrebno
ali praktično, da bi bil vodja streljanja vnaprej pisno imenovan, večkrat pa je to tudi
neizvedljivo.
Če je orožje z varnostnega stališča ustrezno, ni pomembno, kdo je njegov lastnik pomembno je, da mladoletnik izvaja streljanje pod nadzorom odgovorne in kompetentne
osebe, kdo je ta oseba pa lahko določi upravljalec strelišča..
Upravljavec strelišča ali pisno pooblaščeni delavec strelišča, vodja streljanja, sodnik, inštruktor,
trener ali lastnik orožja odreče izvajanje streljanja, omogočanje uporabe orožja oziroma
prepustitev orožja posamezniku, ki je pod vplivom alkohola ali mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
sredstev oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bo varno uporabljal
orožja oziroma če (prepuščeno) orožje ni v lasti strelišča ali strelske organizacije, katere član je.
Opomba: nesmiselna določba glede na predhodne spremembe predloga - v tem delu se črta.
Lastništvo orožja, ki se daje v uporabo nima nobenega vpliva na varnost in ne upravičuje drakonskih
prepovedi, kot je ta!
Vlada Republike Slovenije sprejme podrobnejši predpis o redu na strelišču in drugih pogojih
streljanja.«.
13. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
Najava izvajanja streljanja in dnevnik streljanja
Strelišča in najemniki strelišč iz osmega odstavka 50. člena tega zakona morajo policijsko postajo, na
območju katere se nahaja strelišče (v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja), pisno obvestiti
o urniku rednega streljanja najmanj sedem dni pred prvim izvajanjem streljanja, o vsaki spremembi
urnika rednega streljanja pa morajo pristojno policijsko postajo pisno obvestiti najmanj sedem dni en
dan pred prvim izvajanjem streljanja po novem urniku. Vsako izvajanje streljanja izven urnika rednega
streljanja morajo pristojni policijski postaji pisno najaviti najmanj 2 uri 48 ur pred časom dnevom
izvajanja streljanja.
Opomba: Arbitrarno in brez podlage predlagani roki za najave. Kakšne ukrepe izvaja v zvezi s tem
policijska postaja, da je tak rok upravičen? Za nepredvidena streljanja izven urnika je tudi dva dni
neupravičen in predolg rok, saj v tem primeru ne gre več za nepredvidena streljanja - en dan bi moral
biti običajen rok za najavo urnika, spremembe pa telefonsko neposredno pred izvajanjem streljanja,
razen če obstajajo drugi utemeljeni zadržki, povezani s postopki, ki jih je dejansko potrebno izvesti
pred samim streljanjem. Doslej ni bilo nobenega obveščanja in to ni imelo znanih negativnih posledic.
Gre za nepotrebno oviranje in omejevanje dejavnosti brez utemeljenega razloga in kakršnekoli
predvidene koristi. Ti roki morajo biti razumni in smiselni, opredeljeni v zakonu, da jih ni možno
nerazumno določati - podvajanje istega določila v uredbi ni potrebno!
Urnik rednega streljanja iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni štirikrat v obdobju enega leta.
Opomba: briše se nepotrebna določba - urnik se spreminja po potrebi, v nikogaršnjem interesu ni, da
bi se neprestano spreminjal ampak če je to potrebno, predstavlja obveščanje največje administrativno
breme prav upravljalcu strelišča, zato se bo tega poskušal vsak posluževati kar najmanj.
Obratovalni čas strelišč mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v okolju. Streljanje na
odprtih streliščih sme potekati med 7. in 21. uro. Lokalna skupnost lahko s svojim predpisom v skladu
s temi predpisi omeji ali podaljša čas, v katerem se izvaja streljanje na odprtih streliščih.
Opomba: splošna omejitev je nepotrebna, urniki obratovanja se določijo glede na dovoljeno stopnjo
obremenitve s hrupom in prostor, kjer se strelišče nahaja.

Podatki o upravljavcu strelišča (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov oziroma sedež,
kontaktni podatki), lokaciji izvajana streljanja, urniku rednega streljanja in o vsakem izvajanju streljanja
so za komercialna strelišča javni (npr. na spletnih straneh strelišča, na oglasni deski strelišča).
Opomba: lokacije strelišč, ki niso javna in ne izvajajo komercialne dejavnosti ne morejo biti javne, to
določbo je potrebno uskladiti z zakonom o varstvu osebnih podatkov - urniki teh strelišč so lahko pod
določenimi pogoji, preko upravne enote, dostopni upravičeni zainteresirani javnosti. Prav tako ne
morejo biti javni podatki o osebah, ki uporabljajo strelišče, če ne gre za javne prireditve.
Vsako upravljalec streliščae mora voditi dnevnik streljanja.
Vlada Republike Slovenije sprejme akt, s katerim določi vsebino najave in dnevnika streljanja.«.
14. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
Prenehanje izvajanja dejavnosti strelišča
Strelišče preneha izvajati dejavnost strelišča:
- če ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
- če upravljavec strelišča obvesti o prenehanju izvajanja dejavnosti strelišča;
- če na podlagi ugotovitev policije oziroma inšpektorja strelišče ne izpolnjuje pogojev za
izvajanje dejavnosti oziroma ne izvaja dejavnosti streljanja v skladu s tem zakonom ali na
njegovi podlagi izdanimi predpisi;
- če elaborat iz četrtega odstavka 51. člena ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.
V primeru prenehanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
upravljavcu strelišča iz prvega odstavka 51. člena tega zakona odvzame dovoljenje na podlagi
pravnomočne odločbe. Po pravnomočnosti odločbe mora upravljavec strelišča v roku osmih dni
pristojnemu organu izročiti vse evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.
V primeru prenehanja izvajanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pristojna upravna enota črta
strelišče iz drugega in tretjega odstavka 51. člena tega zakona iz evidence priglašenih strelišč na
podlagi pravnomočne odločbe pristojne upravne enote.
15. člen
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi zagotovitve podatkov o imetnikih orožja in pregleda nad stanjem orožja ter o streliščih morajo
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pristojni organ, pristojna upravna enota in osebe voditi
evidenco o orožju in orožnih listinah ter evidenco strelišč, na način in pod pogoji, ki jih določa ta
zakon.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pristojni organ in pristojna upravna enota zbirajo osebne in
druge podatke neposredno od osebe, na katero se ti nanašajo, in od drugih oseb, ali iz že obstoječih
zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pristojnega organa, pristojne upravne
enote in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo drugi upravljavci.«.
V četrtem odstavku se za besedama »notranje zadeve« doda vejica, besede »in pristojni organ« pa se
nadomestijo z besedilom »pristojni organ in pristojna upravna enota«.
V šestem odstavku se za besedo »policija« doda vejica, besede »in pristojni organ« pa se

nadomestijo z besedilom »pristojni organ in pristojna upravna enota«.
16. člen
V prvem odstavku 74. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- evidenco izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč in centralno evidenco strelišč,«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Centralno evidenco strelišč sestavlja evidenca izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč in evidence
priglašenih strelišč, ki jih vodijo pristojne upravne enote.«.
17. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki se glasi:
»75.a člen
Evidenca pristojne upravne enote
Pristojna upravna enota vodi evidenco priglašenih strelišč.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o upravljavcu strelišča oziroma državnem organu iz
drugega oziroma tretjega odstavka 51. člena tega zakona (firma/ime, matična številka ter sedež in
naslov oziroma ime, priimek, EMŠO in prebivališče, če je upravljavec strelišča posameznik), ime,
priimek, EMŠO in prebivališče, odgovorne osebe pravne osebe ali podjetnika, posameznikov, ki
neposredno rokujejo z orožjem, oziroma odgovorne osebe državnega organa iz tretjega odstavka 51.
člena tega zakona ter podatke, ki se nanašajo na potrdilo o vpisu strelišča v evidenco.

Opomba: neizvedljiva določba - po predlagani dikciji, bi morala evidenca vsebovati podatke o
vseh osebah, ki streljajo na strelišču - tudi če je tu mišljen vodja streljanja, je to neizvedljivo imenovanje vodje streljanja se lahko izvede tudi na nižjem nivoju - glede na potrebe
posameznega streljanja, v skladu s pravili upravljalca strelišča (predvsem nekomercialnih
strelišč, kjer ni plačanega vodje streljanja in je v tej vlogi lahko več članov) - v tem primeru je
vodja streljanja v skladu z našim predlogom v uredbi, evidentiran v dnevniku strelišča!
Pristojna upravna enota vodi evidenco iz tega člena na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve.
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino, obliko in način vodenja evidence iz tega
člena.«.
18. člen
V drugem odstavku 78. člena se za besedilom »75. člena« doda vejica in besedilo »evidenca iz
prvega odstavka 75.a člena«.
19. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
Pristojnost
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona pri pravnih osebah, podjetnikih in posameznikih, ki
posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja, dejavnostjo strelišča ali imajo v najemu strelišče iz
osmega odstavka 50. člena zakona, izvajajo usposabljanje za varno rokovanje z orožjem ali se
obdobno usposabljajo ali izpopolnjujejo za nošenje in uporabo orožja, opravlja Inšpektorat Republike

Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 8., 10., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 37., 42., 44., 45.,
47., 48., 49., 52., 53., 56, 56.a, 67., 68., 69., 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e in 71.g člena tega zakona
opravlja policija, nad določbami 67., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d in 71.e člena tega zakona pa
tudi carina, vsak v skladu s svojimi pooblastili.
V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor uslužbenci s posebnimi pooblastili inšpektorji in
inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), ki so usposobljeni za varno rokovanje z orožjem v
skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih.
Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem
postopku in odreja druge ukrepe, v skladu z zakonom. Inšpektor ima pri svojem delu pravico
vpogledati v podatke, ki so označeni kot poslovna skrivnost ali kot tajni podatki po zakonu, ki ureja
tajne podatke.
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo določbe
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Za izvajanje svojih
nalog inšpektor sodeluje z državnimi organi, organizacijami in nosilci javnih pooblastil, za izvajanje
svojih nalog pa lahko zahteva pomoč policije, drugih inšpekcijskih služb in izvedencev s posameznih
strokovnih področij, ki so predmet nadzora.
20. člen
80.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»80.b člen
Inšpekcijski ukrepi
Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in
dolžnost:
- zahtevati pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora;
- zahtevati akte, ki se nanašajo na dejavnost, promet ali uporabo orožja in streliva;
- odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti v aktih, ki se nanašajo na dejavnost, promet ali uporabo
orožja in streliva;
- prepovedati, da opravlja neposredno delo z orožjem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev predpisanih s
tem zakonom;
- napotiti posameznika, ki izvaja streljanje, ali nosi, prenaša, hrani, posoja orožje v nasprotju z določili
23., 24., 25., 26., 44. in 56. člena tega zakona, na ponovno opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z
orožjem. V primeru napotitve na ponovno opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem se ne
šteje, da ima napoteni posameznik iz četrtega odstavka 19. člena tega zakona opravljen preizkus
znanja o ravnanju z orožjem;
- napotiti odgovorno osebo, ki dopušča izvajanje streljanja ali nošenje, prenašanje, hranjenje,
posojanje orožja v nasprotju z določili 23., 24., 25., 26., 44. in 56. člena tega zakona, na ponovno
opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem. V primeru napotitve na ponovno opravljanje
preizkusa znanja o ravnanju z orožjem se ne šteje, da ima napotena odgovorna oseba iz četrtega
odstavka 19. člena tega zakona opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem;
-v primeru hujših kršitev predlagati pristojnemu organu odvzem orožnih listin, dovoljenja za promet z
orožjem oziroma dejavnost strelišča;
- zaseči predmete ali dokumentacijo, ki so v povezavi s kršitvami iz tega zakona in so kot dokazi
pomembni za odločitev in sprejem ukrepov inšpektorja;
- prepovedati opravljanje dejavnosti prometa z orožjem do odprave ugotovljenih nepravilnosti in
pomanjkljivosti;
- zahtevati odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v določenem času;
- prepovedati izvajanje dejavnosti strelišča do odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
- zahtevati prekinitev streljanja ali strelskega tekmovanja na strelišču do odprave ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti;
- prepovedati izvajanje streljanja na mestih oziroma v objektih, prostorih in napravah, za katera ni

izdano dovoljenje oziroma niso priglašena skladno z 51. členom zakona.
Opomba: za manjše neustreznosti ali nepravilnosti, ki nimajo vpliva na varnost verjetno ni potrebno
prepovedati izvajanje dejavnosti, do odprave - zada se razumen rok za ureditev.
Zoper odločbo inšpektorja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme ali osme alineje prejšnjega
odstavka je v osmih dneh od njene vročitve dovoljena pritožba. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene
izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
21. člen
V prvem odstavku 81. člena se 29. točka spremeni tako, da se glasi:
»29. strelišča ne uporablja le za lastne potrebe oziroma ga uporablja za pridobitno dejavnost ali
izvaja streljanje na strelišču ali zemljišču, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona, ali pri streljanju ne
upošteva pravil, ki se nanašajo na red in varnost na strelišču (sedmi odstavek 50. člena);«.
Za 29. točko se dodata nova 30. in 31. točka, ki se glasita:
»30. izvaja streljanje na strelišču, za katerega ni izdano dovoljenje oziroma ni priglašeno, ali na
drugem mestu oziroma v objektu, prostoru ali napravi (prvi odstavek 56. člena);
31. pristojne policijske postaje ne obvesti o urniku streljanja oziroma ne najavi izredne vsake
posamezne izvedbe streljanja in ne upošteva pravil, ki se nanašajo na izvajanje streljanja, in dnevnik
vodenja streljanja (56.a člen).«.
22. člen
V prvem odstavku 82. člena se 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje oziroma jo priglasi pri upravni enoti (prvi in
drugi odstavek 51. člena);«.
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. izvaja streljanje na strelišču, za katerega ni izdano dovoljenje oziroma ni priglašeno, ali na
drugem mestu oziroma v objektu, prostoru ali napravi (prvi odstavek 56. člena).«.
Za 24. točko se doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. pristojne policijske postaje ne obvesti o urniku streljanja oziroma ne najavi izredne vsake
posamezne izvedbe streljanja in ne upošteva pravil, ki se nanašajo na izvajanje streljanja in dnevnik
vodenja streljanja (56.a člen).«.
V tretjem odstavku se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, oziroma pristojne upravne enote o
statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo
neposredna dela z orožjem ali strelivom, ter o drugi spremembi v zvezi z izvajanjem dejavnosti
strelišča (drugi odstavek 39. in peti odstavek 51. člena);«.
Opomba: odgovorne osebe za hranjenje in vodenje evidence o orožju - smiselno, vse osebe, ki
ravnajo z orožjem - nesmiselno - tudi če gre za vodje streljanja - če so to zaposlene osebe, sicer se
določijo po pravilih upravljalca strelišča in so evidentirani v dnevniku streljanja (po našem predlogu v
uredbi)!
Na koncu besedila 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. ne prijavi izvajanja dejavnosti strelišča v treh mesecih od uveljavitve tega zakona pristojni upravni
enoti, če dejavnost strelišča izvaja že pred uveljavitvijo tega zakona.«.
23. člen
V prvem odstavku 83. člena se 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi odstavek 51. člena);«.
23. točka se spremeni tako, da se glasi:

»23. ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni spremembi, spremembi
odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo neposredna dela z orožjem ali
strelivom, ter o drugi spremembi v zvezi z izvajanjem dejavnosti strelišča (drugi odstavek 39. in peti
odstavek 51. člena);«.
Opomba: enako, kot v predhodnem členu!
26. točka se spremeni tako, da se glasi:
»26. izvaja streljanje na strelišču, za katerega ni izdano dovoljenje, ali na drugem mestu oziroma v
objektu, prostoru ali napravi (prvi odstavek 56. člena).«.
Za 26. točko se doda nova 27. točka, ki se glasi:
»27. pristojne policijske postaje ne obvesti o urniku streljanja oziroma ne najavi izredne vsake
posamezne izvedbe streljanja in ne upošteva pravil, ki se nanašajo na izvajanje streljanja in dnevnik
vodenja streljanja (56.a člen).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Izdaja podzakonskega akta
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz 30. in drugega odstavka 38. člena, sedmega odstavka 51.
člena, petega odstavka 53. člena, drugega odstavka 54. člena, šestega odstavka 56. člena in šestega
odstavka 56.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Pravilnika o tehničnih pogojih
varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Uradni
list. RS, št. 66/01), če niso v nasprotju z določbami tega zakona.
Do izdaje predpisa iz prvega odstavka tega člena se za obrazec potrdila iz 53. člena zakona uporablja
določba 23. člena Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10 in
52/13), če ni v nasprotju z določbami tega zakona.
25. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve uskladi predpis iz četrtega odstavka 75.a člena zakona v devetih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
Minister, pristojen za notranje zadeve, zagotovi vzpostavitev centralne evidence strelišč iz tretje alineje
prvega odstavka 74. člena zakona v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Do uskladitve predpisa iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika za
izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13 in 29/16), če niso v nasprotju
z določbami tega zakona.
Minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu objavi datum, od katerega se evidenca iz 75.a
člena zakona vodi na centralnem računalniku, ministrstva pristojnega za notranje zadeve.
26. člen
Uskladitev dejavnosti
Strelišča morajo zagotoviti izpolnjevanje tehničnih pogojev, ki jih bo na podlagi drugega odstavka 54.
člena zakona podrobneje določal podzakonski akt, najkasneje v dveh letih od uveljavitve
podzakonskega akta.
27. člen
Prijava strelišč in najava streljanja
Strelišča iz drugega odstavka 51. člena tega zakona, ki do uveljavitve tega zakona že izvajajo

dejavnost strelišča, morajo dejavnost strelišča prijaviti pristojni upravni enoti v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona ter obvestiti pristojno policijsko postajo o urniku rednega streljanja.
O prijavi izvajanja dejavnosti strelišča iz prejšnjega odstavka pristojna upravna enota izda potrdilo.
Pristojna upravna enota vodi evidenco prijavljenih strelišč iz prejšnjega odstavka ročno. Za vodenje
evidence se smiselno uporablja določba drugega odstavka 75.a člena zakona. Pristojna upravna
enota posreduje podatke iz te evidence ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, inšpektoratu in
pristojni policijski postaji.
28. člen
Prenehanje veljavnosti
Z uveljavitvijo tega predpisa preneha veljati Odredba o najnižji zavarovalni vsoti (Uradni list RS, št.
68/01).
29. člen
Uveljavitev
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

