a

)
vlogo v dolocenem roku dopolni z dokazilom, da je omenjena strelska zveza vpisana v seznam
nacionalnrh Spo(nih panoZnih zvezv Republiki Sloveniji in z dokazilom iz katerega bo razvidno,
da stranka tekmuje s tak5no vrsto oroZja v uradnth tekmovalnih sistemih nacionalnih panoZnih
Sportnih zvez doma ali v tujini. Stranki je bilo pojasnjeno, da je pojem uradni tekmovalni sistem
pojasnjen v dotocbi 16. tocke 2 clena Zakona o Spo(u (Uradni list RS, St. 29117 in 21118'
ZNOrg).
Upravni organ je z zaprosilom pri pravosodnih organih rn polrcrii preveril, ce ne obstajajozadrlki
pridobiti ustrezno oro2no listino po 15.
Javnega reda, ki se nana5alo na posameznike, ki Zelijo
(Uradni list RS, St.23105 - uradno
oroZju
clenu in glede zanesljivosti po 16. clenu Zakona o
precisceno besedilo in 85/09 v nadaljevanju ZOro-1) rn ugotovil da za stranko ne obstajajo
zadr1kijavnega reda. lz uradnth evidenc je razvidno, da je oroZje, za katerega prosi za oroini

list, vpisano v dovoljenje za posest pod registrsko Stevilko 00360225456-019

in

C-C-360225456-023.

Stranka je dne 29. 1.2020 vlogo dopolnlla z rezullati ki jih je dosegla na nekaterih strelskih
tekmovanjih in s potrdilom Slovenskezveze za praktrcno strelstvo v katerem je navedeno, da je
stranka kot 6lan Kluba za prakticno streljanje Delta lVaribor registrirani tekmovalec, kitekmuje v
uradnem tekmovalnem sistemu Slovenske zveze za praktrcno strelstvo v disciplini
polavtomatska pu5ka v kategorili 84 ali 87. Navedla 1e tudr da Strelska zveza za prakticno
strelstvo izvala na dr2avnem nivolu tekmovanja s polavtomatsk mi puSkami ptStolami in
revolverji, puSkami in Sibrenicami, kot panoZnar strelska zveza pa pravilih mednarodne zveze
IPSC in da sovsi podatkidosegljivi na uradni spletni stranizveze
Splosne pogoje za pridobitev oroZne listine za oroZje doloca ZOro-1 Glede Sportnega oroZja .1e
uprarricen raziog za izdalc croZne listine podrobneje opredeljen v dolocbi 17. dlena ZOro-1, k)er

v tretli alinei doloca, da posameznik tzkale upravicen razlog za nabavo oroZla, de predloZi
dokazilo o dlanstvu v strelski Sportni organizaciji Pri pravrcah in obveznostih ki tzhalalo iz
oroZnih listin (in se tidejo Sportnega oroZja) ZOro-1 v 11 clenu doloca da oroZni llst dovoljule
posamezniku posest in no5enje vpisanega kosa oroZja in se izda za lovsko tn Sportno oroZiez

veljavnostjo dvajsetih let (tretji odstavek 11. dlena) in da dovoljenje za posest dovoljuje
posamezniku posest in prenaSanje posameznega kosa oroZ1a ter njegovo uporabo v loviScu ali
na streli5cu in se izda s trajno veljavnostlo (detrti odstavek '1'1 clena). V cetrtem odstavku 23
clenu ZOro-1 doloca, da se Sportno oroZje sme nositi in uporabljati samo na streliSdu, izven
streliSca pa se mora prenaSati. KakSnih drugih pomembnejSih dolodb glede Sportnega oroZia
ZOro-1 ne vsebuje.
Kriterije oziroma merila za izdajo vrste oroZne listine za Sportno oroZje pa doloca 4. clen
Pravilnika za izvajanje zakona o oroZju (Uradni list RS, 5t. 40/07, 82107 in 63/10 - v
nadaljevanju Pravilnik). Tako Pravilnik v prvem odstavku doloda, da je Sportno oro2je iz tretjega
odstavka 5. clena zakona kratkocevno in dolgocevno oroZje, ki ga strelska Sportna druStva,
registrirana pri nacionalni panoZni Sportnr zvezttn druge sorodne organizacije v skladu s svojimi
temeljnimi in drugimi akti uporabljajo za strelsko Sportno delavnost (rekreacija treningi in
tekmovanja doma in v tujini). V drugem odstavku so doloceni tipi oziroma vrste in kalibri oroZja,
ki ga je moZno uvrstiti med 5portno oroZ;e. V tretjem odstavku pa Pravilnik doloca, da strelsko
Sportno druStvo ali druga sorodna organizac;ja izda svojemu clanu potrdilo za pridobitev
dovoljenja za nabavo oroZja v smislu tretje alinee prvega odstavka 17. clena ZOro-1. Za
pridobitev oroZnega lista pa mora posameznik predloZiti tudi potrdilo Sportne panoZne zveze iz
katerega je razvidno, da tekmuje s takSno vrsto oro2la v uradnih tekmovalnih sistemih panoZnih
Sportnih zvez doma ali v tujini. elanu strelskega druStva, ki ne tekmuje v uradnih tekmovalnih
sistemih, pa se izda dovoljenje za posest Sportnega orola.

