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OBRAZEC »Jamstvo za predčasno prepustitev blaga v primeru začetka postopka za 
ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine« 

 

             IZJAVA POROKA - Jamstvo za predčasno prepustitev blaga v primeru začetka 
postopka za ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine 

 

I. Izjava poroka 

1. Podpisani (1) ...............…………………………………………………………..……...…………………… 

prebivališče v/na (2)................……………………………………………………………….……………… 

solidarno in posamično jamči, pri uradu zavarovanja Finančna uprava Republike Slovenije, 
Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana 

do najvišjega zneska .............................................………………………….…………………. 

v korist Republike Slovenije 

za vsak znesek, ki ga oseba, ki zagotavlja to zavarovanje (3):  

…………………………………………………………………………………………………………………., 

morda dolguje ali ga bo dolgovala zgoraj navedeni državi ali tretji osebi na podlagi 24. člena Uredbe 
(EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 
(UL L 181 z dne 29.6.2013) in 7. člena Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih organov (Uradni list RS, št. 29/16).  

 

2. Podpisani se obvezuje, da bo na prvi pisni poziv pristojnega organa države iz točke 1 in brez 
možnosti odloga plačila za več kakor 30 dni od datuma poziva plačal zahtevane zneske do zgoraj 
navedenega najvišjega zneska.  

Pristojni organi lahko na podlagi prošnje podpisanega in v vseh upravičenih primerih podaljšajo rok, 
v katerem je porok dolžan plačati zahtevane zneske, za več kakor 30 dni od datuma poziva za 
plačilo. Stroški, nastali zaradi odobritve dodatnega roka, zlasti pa morebitne obresti, morajo biti 
izračunani tako, da je znesek enak tistemu, ki bi se zaračunal v podobnih okoliščinah na denarnem 
ali finančnem trgu zadevne države. 

Najvišji znesek zavarovanja se ne zmanjša za že plačane zneske pod pogoji iz te izjave. 

 

3. Ta izjava je veljavna od dne, ko jo odobri urad zavarovanja. Podpisani je zavezan k plačilu vseh 
obračunanih obveznosti v povezavi z ugotavljanjem kršitve pravic intelektualne lastnine za blago, ki 
je bilo zadržano na podlagi ____________________ št. ____________, z dne _________, in sicer 
do najvišjega zneska zavarovanja.  

 

V/na ………………………………………………… 

dne …………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Podpis) (4) 

 

 

 

 

II. Odobritev pri uradu zavarovanja 

Urad zavarovanja …………………….………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Izjava poroka odobrena dne …………………  

 

……………………………………………………………………… 

(žig in podpis) 

 

 

 

(1)  Navedite priimek in ime ali naziv podjetja - poroka. 

(2) Navedite polni naslov poroka. 

(3)  Navedite davčno oziroma drugo identifikacijsko številko, priimek in ime ali naziv podjetja ter 
polni naslov osebe, ki zagotavlja zavarovanje. 

(4)   Oseba, ki podpisuje dokument, mora pred podpisom ročno vpisati naslednje: „Zavarovanje za 
znesek ...“ (znesek mora biti izpisan z besedo). 

                                                


