
Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 3. 6. 2011 / Stran 5735 

3/6 
 

PRILOGA 
VLOGA ZA PRIDOBITEV IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA  

ZA OPRAVLJANJE STRATEŠKE DEJAVNOSTI 
 

1. DEL 
 

1. 1. Vrsta vloge: 
 
    vloga za dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti 
    vloga za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti po preteku 5 let  
    
   spremembe in dopolnitve podatkov za dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti 

     
1.2. Podatki o zavezancu, odgovorni osebi zavezanca in svetovalcu za strateško 

blago: 
 

1.2.1. Zavezanec: 

Firma: 

Sedež in naslov: 

Mati na (identifikacijska) številka zavezanca iz poslovnega registra: 

Poštna številka:                          Kraj: 

Država: 

Telefon:                                    Telefaks:                                     e-pošta: 

 
1.2.2. Odgovorna oseba zavezanca: 

Ime:                                                 Priimek: 

Telefon:                                          Telefaks:                                e-pošta: 

 
1.2.3. Svetovalec za strateško blago: 

Ime:                                                 Priimek: 

Naslov: 

Poštna številka:                             Kraj: 

Telefon:                                          Telefaks:                                e-pošta: 
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2. DEL  
 

2. Podatki o strateškem blagu: 
Izpolnite za vsako strateško blago posebej.  

2.1. Za kemikalijo navedite ime snovi in številko CAS, v primeru zmesi navedite trgovsko ime 
in kemijsko sestavo s številkami CAS.  

2.2. Za mikroorganizme in toksine navedite ime. 
 

 

3. DEL  
 

3.1. Predvidene vrste strateške dejavnosti, za vsako strateško blago iz dela 2 posebej: 
Izpolnite za vsako strateško blago posebej.  

     Razvoj in raziskave 
     Proizvodnja  
     Predelava 
     Poraba 
     Uvoz  
     Vnos  
     Izvoz 
     Iznos 
     Promet (drugo) 
     Uničenje 
     Tranzit 
     Druge strateške dejavnosti 
 
 
3.2. Navedite naslove in lokacije vseh prostorov, na katerih opravljate posamezne 
strateške dejavnosti iz to ke 3.1. tega pravilnika za vsako strateško blago iz 2. dela 
posebej (skladiš enje, poraba, trgovina, proizvodnja, …): 
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4. DEL  

 
4. Podatki o prostorih: 
Izpolnite za vsako strateško blago posebej.  

 

4.1 Opis sprejetih splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepov 
Navedite splošne in posebne organizacijske in varnostne ukrepe, s katerimi zagotavljate, da se s 
strateškim blagom ne bodo izvajale dejavnosti, ki so z zakonom prepovedane, in da ne pride do 
njegove odtujitve ali izgube (npr. opis varovanja objekta, ukrepi za nadzor dostopa do objekta oziroma 
do strateškega blaga…) v skladu s Pravilnikom o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih 
ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07)  

      

 
4.2 Navedba ukrepov v skladu s Pravilnikom o posebnih pogojih za uporabo dovoljene 
tehnologije pri opravljanju strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07)  

       

 
5. DEL  

5. Priloge: 

 
5.1. ZA ZAVEZANCA: 
          Izpis podatkov iz kazenske evidence o pravnomočni obsojenosti za kazniva dejanja, 
katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga 
posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A) 

 

          Izjava zavezanca, da proti njemu ne poteka kazenski postopek v zvezi s kaznivimi 
dejanji, katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega 
blaga posebnega pomena za varnost in zdravje 

 

5.2. ZA ODGOVORNO OSEBO ZAVEZANCA: 
            Izpis podatkov iz kazenske evidence o pravnomočni obsojenosti za kazniva dejanja, 
katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga 
posebnega pomena za varnost in zdravje 

 

          Izjava odgovorne osebe zavezanca, da proti njej ne poteka kazenski postopek v 
zvezi s kaznivimi dejanji, katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o 
nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje 

 

       5.3.   ZA SVETOVALCA ZA STRATEŠKO BLAGO: 
           Pooblastilo zavezanca, iz katerega je razvidno, da je določil svetovalca za strateško 
blago, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz 12. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga 
posebnega pomena za varnost in zdravje. Pooblastilo velja eno leto. 
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5.4. UPRAVNA TAKSA* 
   plačano v višini: __________EUR 

 

5.5. DRUGO (navedite) 

      

 
Ime in priimek sestavljavca vloge (s tiskanimi črkami):  
 
_______________________________________________  
 
Telefon: ________________________________________ 
 
Elektronski naslov: _______________________________  
 
 
Podpis in žig: ____________________________________  
 
 
V/na  _________________________, dne _____________ 
 
* Upravna taksa  se plača v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), in 
sicer tarifnih št. 1 in 47, točka 3. 




