
 
KAZNIVA DEJANJA NEDOVOLJENE PROIZVODNJE IN PROMETA Z OROŽJEM IN 

EKSPLOZIVOM 
 
Policisti Policijske postaje Novo mesto so 14. oktobra na podlagi odredbe sodišča opravili 
hišno preiskavo pri sedmih osumljencih iz naselja v okolici Novega mesta. Pri hišnih 
preiskavah je sodelovalo 51 policistov in vodniki službenih psov.  
 
Policisti so pri hišnih preiskavah našli in zasegli 48 nabojev, samokres z nabojniki in naboji, 
kovinski bokser in zavitek s posušeno drogo. V bližini stanovanjske hiše 23-letnega 
osumljenca so pri pregledu terena našli 2 ročni bombi in avtomatsko puško. V bližini 
stanovanjske hiše 49-letnega osumljenca pa nabojnik avtomatske puške in naboje.  
 
Policisti PP Trebnje so na podlagi podatkov in dokazov konec oktobra pridobili odredbo 
sodišča za hišno preiskavo pri 69-letnem osumljencu iz okolice Trebnjega. Pri hišni preiskavi 
so našli in zasegli 2 pištoli, puško in 176 nabojev različnih kalibrov. Osumljenec je orožje in 
naboje posedoval nezakonito.  
 
21. oktobra so trebanjski policisti opravili hišno preiskavo pri 58-letniku iz Novega mesta. 
Zasegli so mu pištolo in naboje. 14. oktobra so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno 
preiskavo tudi pri 49-letnem osumljencu iz okolice Novega mesta. Zasegli so malokalibrske 
naboje in nabojnik. Zaradi kršitev 81. člena Zakona o orožju bodo policisti ustrezno ukrepali. 
 
Policisti PP Trebnje so z zbiranjem obvestil ugotovili, da ima 50-letni osumljenec iz okolice 
Trebnjega puško in strelivo brez ustreznih dovoljenj. Na podlagi odredbe Okrajnega sodišča 
v Trebnjem so med hišno preiskavo na osumljenčevem naslovu našli in zasegli avtomatsko 
puško s preklopnim koritom in naboje. 50-letnika bodo ovadili zaradi  kaznivega dejanja 
nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivim po 307. členu Kazenskega 
zakonika (KZ-1). 
 
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so prišli do 
podatkov, da naj bi osumljenec nezakonito posedoval orožje. Pri preiskovanju suma 
kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom so na 
podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Črnomlja. Pri 40-letniku so našli in 
zasegli 3 avtomatske puške, 3 pištole, 4 nabojnike, različne dele orožja, 391 vojaških 
nabojev, lovsko strelivo, 7 ročnih bomb, 3 granate in več delov granat, električne detonatorje, 
vžigalnike, tromblonsko mino, počasi gorečo vrvico in 400 gramov razstreliva. Kriminalisti so 
orožje zasegli. Zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem 
ali eksplozivom po 307. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) so novomeški kriminalisti 40-
letnika ovadili.  
 
Za kaznivo dejanje po 307. členu Kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od šestih 
mesecev do petih let. 
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