
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11
E: gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

Številka   

Ljubljana, dne 29.4.2020

EVA       2020-2130-0022

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
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ZADEVA: Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne 
predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov- predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …………….sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o 
določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov in jo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

             
    
                                                                           Dr. Božo Predalič

                                                                       GENERALNI SEKRETAR

                                   
Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za zdravje 
- Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ministrstvo za javno upravo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /



3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Karla Pinter, v.d. generalne direktorice Direktorata za notranji trg, MGRT
- Tatjana Košir, vodja Sektorja za trgovinsko politiko po pooblastilu, MGRT

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /

4.  Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:/

5. Kratek povzetek gradiva:
Evropska komisija je zaradi prenehanja veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 
14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 
(UL L št. 77I z dne 15. 3. 2020, str. 1) s 25. 4. 2020 in zaradi pomanjkanja določene zaščitne opreme 
v Uniji pripravila Izvedbeno uredbo 2020/568 z dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve 
izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 129 z dne 24. 4. 2020, str. 7), ki 
predvideva nadaljevanje sistema izdaje izvoznih dovoljenj, vendar samo za najbolj nujne izdelke
(zaščitne maske, očala, zaščitna oblačila). Izvedbeno uredbo je sprejela ob upoštevanju Uredbe 
(EU) 2015/479 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz, in
določila, da se za izvoz določene zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov 
držav članic. Brez dovoljenja je izvoz prepovedan. Predlagana nacionalna uredba, opredeljuje 
pristojnost, potrebno sodelovanje med organi, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter 
administrativne kazni za prekrške. Začela bo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

c) administrativne posledice NE 
č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumenta razvojnega načrtovanja:

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
- razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE



 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti:         NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:         NE

                                                                                                             Zdravko POČIVALŠEK
                                                                                                                        MINISTER
                                                                                                            
                                                                                                          

Priloge: 
- predlog uredbe 



PREDLOG 
(EVA 2020-2130-0009)

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve 

izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 z dne 23. aprila 2020 o 
določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 129 z 
dne 24. 4. 2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/568/EU) določa:
- vsebino in obliko vloge za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme (v nadaljnjem 

besedilu: blago);
- nadzor, pristojne organe in sankcije za kršitve.

II. VLOGE ZA IZDAJO IZVOZNIH DOVOLJENJ TER POSTOPKI IZDAJE

2. člen
(vloge za izdajo izvoznih dovoljenj)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe
2020/568/EU se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe. Obrazec se pošlje po pošti ali na 
elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka se priloži pojasnilo in morebitna dokazila o 
posebnih okoliščinah, zaradi katerega se vlaga vloga.

3. člen
(mnenja ostalih državnih organov)

(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena ministrstvo pridobi mnenje
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje ter ministrstva, 
pristojnega za obrambo.

(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja oblikujejo na podlagi svojih 
pristojnosti v skladu z dejavniki, ki jih določajo šesti in sedmi odstavek 2. člena ter tretji in četrti 
odstavek 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU.

(3) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je katerikoli državni organ iz prvega 
odstavka tega člena podal negativno mnenje.



4. člen
 (mnenje Evropske komisije)

(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz 2. člena te uredbe v primerih, ki jih določata 
sedmi odstavek 2. člena in peti odstavek 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU ministrstvo 
pridobi mnenje Evropske komisije. 

(2) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je Evropska komisija podala negativno 
mnenje.

5. člen
(izdaja dovoljenja)

(1) Ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo dovoljenja v petih delovnih 
dneh od dneva, ko so mu bile predložene vse zahtevane informacije s strani izvoznika, druge 
države članice ali Evropske komisije v primeru posvetovanja in s strani državnih organov iz 3. 
člena te uredbe.

(2) V primeru, ki ga določa šesti odstavek 2. člena Izvedbene uredbe 
2020/568/EU, ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo dovoljenja v dveh delovnih 
dneh od dneva,  ko so mu bile predložene vse zahtevane informacije.

III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

6. člen
(nadzor in pristojnost)

Pri izvozu blaga Finančna uprava Republika Slovenije preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 
2020/568/EU spremlja ustrezno izvozno dovoljenje in izreka globe po tej uredbi.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

7. člen
(kršitve v zvezi s prepovedjo izvoza blaga iz Priloge I Uredbe 2020/568/EU)

                   (1) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez 
dovoljenja pristojnega organa izvozi blago iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/568/EU.

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 



8. člen
(višina globe v prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz prejšnjega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji 
od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.

V. KONČNI DOLOČBI

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih 
izdelkov (Uradni list RS, št. 32/20).

10.člen 
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Priloge:

 Priloga : Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme - obrazec



OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe) 

 Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17),

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/568 z dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne 
predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 129 z dne 24. 4.
2020, str.7).

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom 

Rok za izdajo uredbe ni določen z zakonom, je pa zaradi krizne situacije potreben nujen 
sprejem predpisa, s katerim se zagotovi izvajanje Uredbe 2020/568/EU v Republiki Sloveniji.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona.
Uredba se sprejema v paketu ukrepov, povezanih s pandemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in 
širjenja bolezni COVID-19.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Evropska komisija je zaradi prenehanja veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z 
dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih 
izdelkov (UL L št. 77I z dne 15. 3. 2020, str. 1) s  25. 4. 2020 in zaradi pomanjkanje opreme za 
zaščito ust in nosu v Uniji pripravila Izvedbeno uredbo Komisije (EU)  2020/568 z dne 23. aprila
2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L 
št. 129 z dne  24. 4. 2020, str. 7 ), ki je predvidela nadaljevanje sistema izvoznih dovoljenj,
vendar samo za najbolj nujne izdelke (zaščitne maske, očala, zaščitna oblačila). Evropska 
komisija je Izvedbeno uredbo sprejela ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/479 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz, in določila, da se za 
izvoz zaščitne opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic. Brez 
dovoljenja je izvoz prepovedan. Predlagana nacionalna uredba opredeljuje pristojnost, potrebno 
sodelovanje in usklajevanje med organi pri oceni ustreznosti namena izvoza na podlagi 
dejavnikov iz šestega in sedmega odstavka 2. člena ter tretjega in četrtega odstavka 3. člena 
Izvedbene uredbe 2020/568/EU, vsebino in obliko vlog, postopek izdaje dovoljenj ter
administrativne kazni za prekrške. V uredbi je predviden tudi postopek v primeru posvetovanja z 
Evropsko komisijo na podlagi sedmega odstavka 2. člena ter petega odstavka 3. člena Uredbe 
2020/568/EU. V uredbi se zaradi posebnih okoliščin predlaga poenostavljen postopek, ki 
omogoča podjetjem poleg pošiljanja vloge po pošti tudi posredovanja skenirane podpisane
vloge v elektronski obliki. Uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
dan po objavi. Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu 
nekaterih izdelkov (Uradni list RS, št. 32/20).
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