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PRILOGA 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVEDBO STRATEŠKE 
DEJAVNOSTI 

 
1. DEL  

 
1. Podatki o zavezancu 
 
Firma: 
 
Sedež in naslov: 
 
 
Številka dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti:  
 
  
 
 

 
2. DEL  

 
2. Podatki o strateškem blagu  

 

2. 1. Navedite ime snovi in številko CAS, v primeru zmesi navedite trgovsko ime in kemijsko 
sestavo s številkami CAS (priložite varnostni list, če ga še niste posredovali v skladu s 
Pravilnikom o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 104/03)). 

2.2. Navedite količino snovi. 
 

 
 
 

3. DEL  
3. Vrsta 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 (ostalo) 
     Uničenje 
     Tranzit 
     Druge strateške dejavnosti 

 

Priloga
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4. DEL  

 
4. Podatki o strateški dejavnosti 
 
Izpolnite za vsako strateško blago posebej. 

4.1. Za uvoz, izvoz, vnos, iznos, tranzit ali promet (drugo) navedite: 

4.1.1. Carinsko tarifno oznako. 

4.1.2. Podatke o izvozniku, iznosniku oziroma prevozniku. 

4.1.3. Podatke o prejemniku: 

4.1.3.1. V primeru uvoza oziroma vnosa navesti podatke o domačem prejemniku. 

4.1.3.2. V primeru izvoza oziroma vnosa navesti državo uvoznico in naslov 
prejemnika. 

4.1.3.3. V primeru tranzita navesti namembno državo in naslov prejemnika v tej     
državi. 

4.1.3.4. V primeru prometa (drugo) navesti kupca oziroma drugega prejemnika. 

4.1.4. Vstopni oziroma izstopni mejni prehod, kadar je to upoštevno. 

4.1.5. Namen uporabe strateškega blaga. 
 
Vloga se poda vsaj 60 dni pred nameravanim uvozom, izvozom, vnosom, iznosom, tranzitom. To ne 
velja za saksitoksin v količinah pod 5 mg, za katerega se vloga poda vsaj sedem dni pred 
nameravanim uvozom izvozom, vnosom, iznosom, tranzitom. Dovoljenje se izda za dobo, ki jo 
določi pristojni organ. 
 

 

4.2. Za proizvodnjo, razvoj in raziskave, uničenje, predelavo in porabo navedite: 

4.2.1. Naslov in lokacijo objekta, kjer se namerava strateško blago proizvajati, razvijati ali 
raziskovati, uničevati, predelovati ali porabljati. 

4.2.2. Namen proizvodnje, razvoja in raziskav, uničenja, predelave oziroma porabe. 

4.2.3. Opis organizacijskih in varnostnih ukrepov ter program ukrepov za primer nezgodnega 
izpusta. 

4.2.4. Druge podatke na zahtevo pristojnega organa. 
 
Vloga se poda vsaj 270 dni pred nameravanim pričetkom proizvodnje, razvoja in raziskav, uničenja, 
predelave oziroma porabe. Dovoljenje se izda za dobo, ki jo določi pristojni organ. 
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4.3. Za druge strateške dejavnosti: 

4.3.1 Opis strateške dejavnosti. 

4.3.2 Obseg strateške dejavnosti. 

4.3.3 Opis organizacijskih in varnostnih ukrepov ter program ukrepov za primer nezgodnega 
izpusta. 
Vloga se poda vsaj 120 dni pred nameravanim pričetkom strateške dejavnosti. Dovoljenje se 
izda za dobo, ki jo določi pristojni organ. 

 
 
 

5. DEL  
5. Priloge 
 

   5.1. Upravna taksa* 
 plačano v višini: __________EUR 

 

   5.2. Varnostni list 
 priloženo 

 

  5.3. 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, 3. točka. 




