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»PRILOGA 3

REPUBLIKA SLOVENIJA 
1. Imetnik Št.

POTRDILO
Ni za uporabo zunaj  

Republike Slovenije

2. Dovoljeni kraj bivanja za živ osebek živalske vrste, odvzet iz narave  3. Upravni organ izdajatelj

4. Opis osebka (skupaj z oznako, spolom, datumom rojstva za živ osebek) 5. Neto masa (kg) 6. Količina

7. Dodatek CITES 8. Priloga Uredbe 338/97

10. Država porekla

11. Št. dovoljenja 12. Datum izdaje

16. Znanstveno ime vrste 13. Kraj pridobitve osebka

17. Domače ime vrste 14. Št. dokumenta 15. Datum izdaje

18. Potrjujemo:

da je zgoraj navedeni osebek odvzet iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave;

da je zgoraj navedeni osebek zapuščen ali pobegel osebek, ki je ponovno ujet v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z zapuščenimi ali 

pobeglimi osebki; 

da je zgoraj navedeni osebek rojen in gojen v ujetništvu ali umetno razmnožen;

da je zgoraj navedeni osebek pridobljen v Republiki Sloveniji;

da je zgoraj navedeni osebek obdelan osebek, pridobljen pred 1. junijem 1947;

da se zgoraj navedeni osebek uporabi za napredek v znanosti, gojitvi, razmnoževanju, raziskavah ali izobraževanju ali za druge neškodljive

19. Namen izdaje tega dokumenta je:

potrditi, da je osebek namenjen raziskavam, izobraževanju, gojitvi v ujetništvu ali umetnemu razmnoževanju v korist ohranitve vrste iz 3. odstavka 

14. člena Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

izvzeti osebek iz prepovedi v zvezi s komercialnimi ravnanji iz prvega odstavka 14. člena Uredbe o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini

z živalskimi in rastlinskimi vrstami;

20. Posebni pogoji

Potrdilo velja le za imetnika, navedenega v okencu 1.

Ime odgovorne osebe Kraj in datum Podpis in žig
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       PRILOGA 3 

 

Navodila in razlaga 

 

 

1.  Polno ime in naslov imetnika potrdila, ne njegovega zastopnika. 

 
2.  Se izpolni le za osebke, odvzete iz narave v Republiki Sloveniji.  

 

4.  Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo iz prilog Uredbe 

1808/01/ES. 

 

5/6.  Uporabimo enote količine in/ali neto mase iz prilog Uredbe 1808/01/ES. 

 

7.  Vpišemo številko CITES dodatka (I, II ali III), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje 

dovoljenja/potrdila. 

 

8.  Vpišemo številko priloge Uredbe 338/97/ES (B, C ali D), če je vrsta navedena na seznamu v 

času izdaje dovoljenja/potrdila. 

 

9.  Za navedbo vira uporabimo naslednje kode: 

W  osebki, odvzeti iz narave 

R  osebki iz farmske vzreje 

A  umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih  

C  v ujetništvu gojeni osebki živalskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih 

F  v ujetništvu rojeni osebki živalskih vrst, za katere merila iz Uredbe 1808/01/ES niso 

izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih 

I  odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora 

O  predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora  

U  vir ni znan (moramo utemeljiti) 

 

 

10 do 12.  Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v 

ujetništvu ali umetno razmnoženi. 

 

13 do 15.  Kraj pridobitve se nanaša na osebke, zakonito odvzete iz narave na območju Republike 

Slovenije, v polji 14 in 15 se vneseta številka in datum dovoljenja za odvzem iz narave. 

 

16.  Znanstveno ime mora biti v skladu s standardnimi viri nomenklature iz prilog Uredbe 

1808/01/ES. 
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20. Opombe

Prilagam potrebno dokazno dokumentacijo in izjavljam, da so vsi

navedeni podatki po mojem najboljšem vedenju in prepričanju točni.

Izjavljam, da do sedaj še ni bila zavrnjena vloga za izdajo

potrdila za navedene osebke.  
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