
 

 

PRILOGA 9 
OBRAZEC POTRDILA IN PRIPADAJOČEGA ZAHTEVKA ZA IZDAJO POTRDILA O 
NEPREFERENCIALNEM POREKLU BLAGA 

1. Pošiljatelj – Consignor Št./No. 000000 IZVIRNIK 

 ORIGINAL 
 

 
 

EVROPSKA UNIJA 

EUROPEAN UNION 
 

2. Prejemnik – Consignee 

 POTRDILO O POREKLU BLAGA 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
 

3. Država porekla – Country of Origin 

 

4. Podatki o prevozu (neobvezno) 

   Transport details (Optional) 
5. Opombe - Remarks 

 

 

6. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga  

   Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods 

7. Količina  

   Quantity 

  

8. PODPISANI ORGAN POTRJUJE, DA JE ZGORAJ POIMENOVANO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE, 

NAVEDENE V POLJU 3  

   THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN 

THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3 

 

 

   Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojnega organa 

   Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority 

    

 

 



 

 

1. Pošiljatelj – Consignor Št./No. 000000 KOPIJA 

COPY 
 

 
 

EVROPSKA UNIJA 

EUROPEAN UNION 
 2. Prejemnik – Consignee 

 POTRDILO O POREKLU BLAGA 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
  

3. Država porekla – Country of Origin 

 

4. Podatki o prevozu (neobvezno) 

   Transport details (Optional) 
5. Opombe – Remarks 

 

 

6. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga   

Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods 

7. Količina 

   Quantity 

  

8. PODPISANI ORGAN POTRJUJE, DA JE ZGORAJ POIMENOVANO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE, 

NAVEDENE V POLJU 3 

   THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN 

THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3 

 

 

Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojnega organa  

Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority 



 

 

1. Pošiljatelj (ime ali naziv podjetja in polni naslov, 

kjer je primerno, kakor je naveden v komercialnem 

registru) 

Št. 000000 
ZAHTEVEK 

 
 

EVROPSKA UNIJA 2. Prejemnik (ime ali naziv podjetja in polni naslov, če 

je znan, ali navedba »po naročilu«) 

 

POTRDILO O POREKLU BLAGA 

3. Država porekla (Evropska unija, država članica Unije ali 

tretja država) 

 

4. Podatki o prevozu (neobvezno) 
5. Opombe 

 

 

6. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga 

(za nepakirano blago se navede število ali »v razsutem stanju«) 

7. Količina (izražena z bruto 

ali neto težo ali drugo 

mersko enoto) 

  

8. Podpisani: 

 VLAGAM zahtevek za izdajo potrdila o poreklu, s katerim se zgoraj poimenovano blago potrjuje kot 

blago s poreklom iz države, navedene v polju 3, 

 IZJAVLJAM, da so vsi podatki, navedeni v zahtevku in dokazilnih listinah, ter informacije, predložene 

pristojnim organom zaradi izdaje tega potrdila o poreklu, točni, da se te listine in informacije nanašajo na 

isto blago, kakor je blago, za katerega je predložen zahtevek, da blago izpolnjuje pogoje, predpisane s 

pravili o skupni opredelitvi pojma porekla blaga, 

 SEM PRIPRAVLJEN na zahtevo pristojnih organov predložiti dodatne informacije in dokazilne listine, 

ki bi lahko bili potrebni za izdajo potrdila. 

 
   Vložnik zahtevka (če ni pošiljatelj) 

Kraj in datum                   Podpis vložnika zahtevka (¹) 

 

 
  

(¹) Za podpisom zastopnika mora biti navedeno njegovo ime z velikimi tiskanimi črkami.



 

 

 
 

(Prostor za dodatne podatke) 

PRAVILA, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI IZPOLNJEVANJU POTRDILA 

 O POREKLU BLAGA IN ZAHTEVKA ZA IZDAJO TAKŠNEGA POTRDILA 

1. Obrazci se izpolnijo v enem od uradnih jezikov Unije ali, v skladu z običaji in potrebami trgovanja, v 

kakšnem drugem jeziku. Če se obrazci izpolnijo v rokopisu, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi 

črkami. 

2. Potrdilo in zahtevek za izdajo potrdila ne smeta vsebovati napak ali popravkov, napisanih čez osnovni tekst. 

Sprememba se opravi tako, da se prečrta napačna navedba in zraven doda pravilna. Vsako takšno spremembo 

mora potrditi oseba, ki jo naredi, overiti pa jo morajo tudi pristojni organi. 

3. Vsaki postavki, navedeni v zahtevku in potrdilu, mora biti dodana zaporedna številka. Neposredno pod 

zadnjo postavko mora biti narejena vodoravna črta. Neuporabljene prostore je treba prečrtati, tako da jih ni 

mogoče uporabiti za naknadne vpise. 

4. Če tako zahtevajo potrebe izvozne trgovine, se lahko izda ena ali več dodatnih kopij tega potrdila. 

 

 


