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VLOGA ZA PRIDOBITEV  
LICENCE / POSEBNE LICENCE 

v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge 
 

 
Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: 
 

(a) Polno ime ali firma, naslov, telefon, telefax, elektronski naslov vlagatelja  

 

      

 

 Matična številka vlagatelja:  _____________________________ 

 

 prva vloga za pridobitev licence 

 vloga za obnovitev licence  

 vloga za posebno licenco  

 vloga za spremembo licence/posebne licence 

 

(b) Polno ime odgovornega uslužbenca  

 

      

 

(c) Opis delovnega mesta in nalog odgovornega uslužbenca 

 Natančno opišite delovno mesto, naloge in pooblastila odgovornega uslužbenca ter naloge in 
pooblastila v zvezi z izvajanjem uredb o predhodnih sestavinah za prepovedane droge. 

 

      

Priloge
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Podatki o snoveh s seznama za katere se pridobiva licenca/posebna licenca: 
 
List B izpolnite za vsako snov s seznama / zmes / naravni proizvod posebej. List B sestavlja toliko 
strani, kolikor snovi / zmesi / naravnih proizvodov prijavljate. 

 

(d)  Trgovsko ime snovi s seznama / zmesi / naravnega proizvoda 

Navedite trgovsko ime snovi s seznama, ali v primeru zmesi ali naravnega proizvoda njegovo ime. 

 

      

 

(e) Ime in oznaka KN* snovi s seznama, kot je navedeno v prilogi I Uredbe 273/2004/ES 

Če opravljate dejavnosti z zmesjo/ naravnim proizvodom, ki vsebuje snov s seznama, navedite njeno 
ime, kot je navedeno v prilogi I Uredbe 273/2004/ES in največji odstotek snovi s seznama, ki jo vsebuje 
zmes ali naravni proizvod. Navedite tudi oznako KN snovi s seznama 

* UL L 290, 28.10.2002, str.1  

 

      

 
(f) Predvidene vrste dejavnosti s snovjo s seznama / zmesjo / naravnim proizvodom iz točke  

Označite vse ustrezne dejavnosti. 

 

Dejavnosti s tretjimi državami ali v tretjih državah v skladu z Uredbo 111/2005/ES: 

 uvoz  

 izvoz 

 posredniške dejavnosti, tudi če blago ne prestopi carinskega območja EU 

 

  Dejavnosti na notranjem trgu EU v skladu z Uredbo 273/2004/ES:  

 

 dajanje v promet 

o dobava, za plačilo ali brezplačno 

o skladiščenje 

o izdelava 

o proizvodnja 

o predelava 

o trgovina 

o distribucija 

o posredovanje 

o drugo (opišite) : _______________________________________________________ 

 

 uporaba (samo v primeru pridobivanja posebne licence) 
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(g) Dejavnosti s snovjo s seznama/ zmesjo/ naravnim proizvodom iz točke (d) 

Natančno opišite predvidene dejavnosti s snovjo s seznama/ zmesjo ali naravnim proizvodom iz točke 
(d). Opišite vrsto dela s snovjo (skladiščenje, obdelava, uporaba, distribucija, trgovina, sprostitev v 
prosti promet, proizvodnja, običajne oblike ravnanja s snovjo,..), delovni proces, oziroma uporabo snovi 
v vašem delovnem procesu (analize, proizvodni proces...). 
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Podatki o prostorih: 
 
(h) Opis prostorov in sprejetih varovalnih ukrepov 

Navedite naslove in lokacije vseh prostorov, na katerih opravljate dejavnosti s snovjo s seznama/ 
zmesjo/ naravnim proizvodom. 

 Za vsak prostor  navedite podroben opis (velikost, vrsta in tip objekta…). 

 Za vsak prostor navedite opis sprejetih ukrepov proti nedovoljeni odstranitvi /odtujitvi snovi s seznama 
iz prostorov (npr. opis varovanja objekta, ukrepi za nadzor dostopa do objekta oziroma do snovi s 
seznama…). 

 

      



                                                                                                          
Priloga I 
List D 

Priloge: 
Za pridobitev licence / posebne licence so obvezne vse navedene priloge. V kvadratku označite, katere 
priloge ste priložili. 

 

(i) Izjava, da sme Urad Republike Slovenije za kemikalije po uradni dolžnosti pridobiti za 
vlagatelja izpis podatkov iz kazenske evidence o vseh naklepnih kaznivih dejanjih ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti,  

 priloženo za vlagatelja 

 

(j) Izjava, da sme Urad Republike Slovenije za kemikalije po uradni dolžnosti pridobiti za 
odgovornega uslužbenca izpis podatkov iz kazenske evidence o vseh naklepnih kaznivih 
dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,  

 

 priloženo za odgovornega uslužbenca 

 

(k) Imenovanje odgovornega uslužbenca 

 priloženo 

 

(l) Drugo (navedite) 

 

      

 
(m)  To vlogo sestavlja skupno št. strani: _______________. 
 
 Število snovi / zmesi / naravnih proizvodov, ki jih prijavljamo: ___________________. 
  
 
 
Ime in priimek sestavljavca vloge (s tiskanimi črkami):  
 
____________________________________________  
 
Telefon: 
 
 _____________________________________ 
 

     Elektronski naslov: 
 
     _______________________________  
 

 
 
Podpis in žig: _________________________________ 
 
 
 
V/na  _______________________, dne _____________ 

 
______________________________________ 
 
Upravna taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-prečiščeno besedilo in 126/07)  za vlogo po tar.št. 
1 znaša 3,55 EUR in se nakaže na podračun št. 01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002. 
Upravna taksa za licenco/posebno licenco po tar. št. 47 znaša 236,31 EUR in se nakaže na račun št. 01100-1000349781, sklic 11 
27154-7111002. 
Upravna taksa za spremembo licence/posebne licence po tar. št. 47 znaša 141,80 EUR in se nakaže na račun št. 01100-
1000349781, sklic 11 27154-7111002. 




