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Priloga 

Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme (Izvedbena uredba 
2020/568/EU) 

1. Izvoznik 
 

 

2. Namen izvoza osebne zaščitne opreme
(posebne okoliščine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Datum 
predvidenega 
izvoza 
 

4. Kontaktna oseba izvoznika  

 

 

 

5. Namembna država 

 

 
 

6. Končni prejemnik 

 
 

6a Označiti: 

Ali izvoz prispeva k enemu od dejavnikov iz 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU?     

Ali je izvoz namenjen nujnim dobavam v smislu humanitarne pomoči v skladu s šestim odstavkom 2. člena 
Izvedbene uredbe 2020/568/EU?     

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

12. Podpis, kraj in datum, žig 

 
 

   

Priloga
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Navodila za izpolnjevanje zahtevka: 

Polje 1 Izvoznik Polno ime in naslov vlagatelja,  davčna številka ter številka 
EORI, če je na voljo. 

Polje 2 Namen izvoza Kratek namen izvoza in posebne okoliščine, zakaj vlagatelj 
namerava izvoziti blago. Ostala pojasnila in morebitna 
dokazila se priložijo k zahtevku. 

Polje 3 Datum predvidenega 
izvoza 

Datum, ko vlagatelj namerava izvoziti blago. 

Polje 4 Kontaktna oseba 
izvoznika 

Ime in priimek, telefon,  in e-naslov kontaktne osebe 
izvoznika. 

Polje 5 Namembna država Dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi za namembno 
državo blaga, za katero je bilo izdano dovoljenje. 

Polje 6 Končni prejemnik Polno ime in naslov končnega prejemnika blaga, če sta 
znana v času izdaje + številka EORI, če se uporablja. Če 
končni prejemnik ob izdaji ni znan, se polje pusti prazno. 

Polje 6a Označiti: 
Ali izvoz prispeva k enemu od 
dejavnikov iz 3. člena Izvedbene 
uredbe 2020/568/EU?  
Ali je izvoz namenjen nujnim 
dobavam v smislu humanitarne 
pomoči v skladu s šestim 
odstavkom 2.člena Izvedbene 
uredbe 2020/568/EU? 

V kvadratku označite, če izvoz prispeva k enemu od 
dejavnikov iz 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU 
oziroma je izvoz namenjen nujnim dobavam v smislu 
humanitarne pomoči v skladu s šestim odstavkom 2. člena 
Izvedbene uredbe 2020/568/EU, mora biti to navedeno. 

Polje 7 Oznaka blaga Številčna oznaka harmoniziranega sistema ali kombinirane 
nomenklature, pod katero je blago, ki se izvaža, uvrščeno ob 
izdaji dovoljenja. 

Polje 8 Količina Količina blaga, izmerjena v enoti, navedeni v polju 9. 

Polje 9 Enota Merska enota, v kateri je izražena količina, navedena v polju 
8. Enoti, ki se uporabljata, sta "P/ST“ za blago, ki se šteje po 
številu kosov.  

Polje 10 Opis blaga Enostaven opis, ki je dovolj natančen, da omogoča 
identifikacijo blaga. 

Polje 11 Lokacija Oznaka po geonomenklaturi za državo članico, v kateri se 
nahaja blago. Če se blago nahaja v državi članici organa 
izdajatelja, mora biti to polje prazno. 

Polje 12 Podpis, žig, kraj in datum Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe in žig izvoznika, 
če je na voljo. Kraj in datum. 

 


