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ZAPISNIK

sestavljen na sedežu Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5,
Ljubljana, dne 22.9. 2017"v postopku registracije kupljenega orožja na podlagi nabavnega dovoljenja
št. 216-2606/2017.
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Zaslišanju ob 9.30 uri pristo~ _ .
Stranka: Andrej
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ugotoVljena na podlagi osebne IZK~.tt~"'t,Cv,;~~.;~
Uradna oseba, ki vodi postopek:

"?-u.,.-. ( ~

__

>-

-.J
",t Identiteta stranke
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Stranka je bila opozorjena, da mora govoriti resnico, da ne sme ničesar zamol~ti in na posledice
krive izpovedi v skladu z 284. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-1-UPB2) (uradno
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št 5012012)in 3. odst. 188. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126J07-ZUP-E,
65J08-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in e2i2013-zUP-H, v nadaljevanju ZUP). Kazen za krivo izpoved, v
primeru če bi upravni organ svojo odločbo v tem postopku uprl na krivo izpovedbo znaša po
Kazenskem zakoniku RS do 3 leta zapora.
Stranka: Danes sem se oglasil na Upravni enoti Ljubljana, z namenom, da registriram nabavljeno
orožje: B1, polavtomatska pištola, znamka IMI, model UZI-S, kalibra 9x19, s tovarniško št. 0614895.
Nabavno dovoljenje št. 216-260612017, sem dobil za namen lova. Ob predložitvi orožja pooblaščeni
uradm.osebi sem od nje prejel informacijo, da tovrstno orožje ne spada v kategorijo 81, kot je bilo tudi
označeno na internetni strani in kupljeno z veljavnim nabaV~Oljen~
ne želim kršiti
zakona, se nakupu orožja odpovedujem in ga vračam trgovcu.
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Uradna oseba predloženo orožj~ na njeno željo vme stranki.
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Uradna oseba pri pregledu orožja v postopku registracije orožja ugotovi, da predloženo orožje
polavtomatska pištola, znamka IMI, model UZI-S, kalibra 9x19, s tovarniško št. 0614895, po izgledu
spada v kategorijo 87 (gre za polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno
avtomatskemu strelnemu orožju). Uradna oseba preme'; dolžino cevi in ugotovi, da je cev krajša od
30 cm. Pištola ima nameščeno tudi teleskopsko kopito, ki se raztegne, posledično je skupna dolžina
pola~rnatske pištole več kot 60 cm, sama pištola pa brez raztegljivega kopita meri manj kot 60 cm.
Po mnenju pooblaščene uradne osebe gre za orožje kategorije B7, tip/vrsta: polavtomatska pištola.
Tovrstno orožje se eventualno lahl«> uporablja v športne namene, saj je
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