
 

LOGO MNZ 

 

DOVOLJENJE ZA UVOZ/IZVOZ/TRANZIT EKSPLOZIVOV ALI PIROTEHNIČNIH IZDELKOV - 

TRETJE DRŽAVE 

31. in 32. člen Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) 

 

 

1. DRŽAVA POŠILJATELJICA: 

Firma/ime: 

Matična številka: 

Naslov sedeža ali podružnice: 

Telefonska številka: 

Faks 

Elektronski naslov: 

 

 

2.DRŽAVA PREJEMNICA: 

Firma/ime: 

Matična številka: 

Naslov sedeža ali podružnice: 

Telefonska številka: 

Faks: 

Elektronski naslov: 

 

3. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA 

Firma/ime: 

Priimek in ime ter podpis zastopnika: 

 

 

4. VRSTA DOVOLJENJA  

 

 

 Dovoljenje za enkraten prenos 

 

 Dovoljenje za večkratni prenos - časovno obdobje 

 

5. OPIS BLAGA 

 
UN številka Razvrstitveni kod Trgovsko 

ime 

 

Naslov proizvajalca Količina 

(neto eksplozivne  mase ali 

kos) 

Oznaka CE 

  (Da/Ne)  

  

 
    

   

 

   

 

6. PODATKI O POŠILJKI: 

 

 

6.1. Podatki o špediterju: 

Firma/ime: 

Matična številka: 

Naslov sedeža ali podružnice:: 

Telefonska številka: 

Faks: 

Elektronski naslov: 
 

 

6.2. Način prevoza: 

železnica   

cesta         

 



 

6.3. Podatki o prevoznem podjetju: 

Firma/ime  

Naslov sedeža ali podružnice: 

Telefonska številka: 

Faks: 

Elektronski naslov: 

 

 

6.4. Podatki o prehodu meje  

Predvideni datum prehoda meje: 

Vstopni mejni prehod: 

ali 

Izstopni mejni prehod: 

 

 

6.5. 

  PREDHODNA PRIVOLITEV/DOVOLJENJE DRŽAVE PREHODA IN CILJNE DRŽAVE (kopija 

     privolitve mora biti priložena):  

     Ime organa, ki jo je izdal in datum: 

     Ime organa, ki jo je izdal in datum: 

 

 PREDHODNA PRIVOLITEV/DOVOLJENJE DRŽAV: 

     PREHODA IN CILJNE NI POTREBNA (kopija sporočila mora biti priložena): 

     Ime organa, ki ga je izdal in datum: 

     Ime organa, ki ga je izdal in datum : 

 

7. DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA OZIROMA PREVOZNIKA: 

7.1. Imetnik dovoljenja mora na policistovo zahtevo pokazati dovoljenje. 

7.2. Imetnik dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov podrazredov 1.1 in 1.2 mora 48 ur pred  

      predvidenim prihodom o tem obvestiti mejni prehod, naveden v dovoljenju. 

7.3. Imetnik dovoljenja mora blago vnesti oziroma iznesti na mejnem prehodu, ki je naveden v 

      dovoljenju. 

 Dovoljenje velja za uvoz/izvoz eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva na območje oziroma  

      iz območja Republike Slovenije: 

      uvoz   

      izvoz  

 Dovoljenje velja za tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva prek območja Republike 

      Slovenije: 

      da  

7.6. Na podlagi 2. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih se mora pri prevozu eksplozivov 

      prevoznik ravnati po Zakonu  o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/2006-upb1),  

      Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), (Uradni list  

      SFRJ, št.  59/1972) in določilih prilog A in B ADR/RID-a (Uradni list RS, št. 9/2003, 66/2003,  

      9/2005, 9/2007). 

7.7. Posebni varnostni ukrepi 

da  

ne  

Vrsta posebnega varnostnega ukrepa: 

 Prevoznik je o prenosu eksplozivov dolžan obvestiti pristojno policijsko postajo. 

 Prevoznik je pred pričetkom prenosa dolžan policijski postaji sporočiti točne podatke o vozilih in 

     voznikih. 

Drugi ukrepi (spremstvo, varovanje in podobno): 

 

 

8. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Številka : 

Datum: 

Dovoljenje velja do: 

Pristojni organ: 

 



                                                                         M.P.                 ______________________ 

                                                                                                     Podpis uradne osebe 

 
Obrazec št. 11 (78. člen Pravilnika) 


