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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 

ZAHTEVEK ZA ODSTOP OD ZAHTEVE ZA DENATURIRANJE ETILNEGA ALKOHOLA 
 

Namen zahtevka 

Zahtevek predloži proizvajalec neprehrambnih izdelkov za namene 
pridobitve dovoljenja za odstop od zahteve za denaturiranje, če uporaba 
predpisanega denaturanta dokazljivo onemogoča uporabo etilnega 
alkohola v proizvodnem procesu ali če ima denaturiran alkohol v končnem 
izdelku škodljiv vpliv na zdravje. Zahtevek se lahko predloži elektronsko 
prek portala eDavki ali v fizični obliki pristojnemu finančnemu uradu. 

Davčna številka 
 

Vpiše se davčno številko vložnika zahtevka - proizvajalca neprehrambnih 
izdelkov. 

Naziv 
Vpiše se naziv firme oziroma ime in priimek vložnika zahtevka - 
proizvajalca neprehrambnih izdelkov. 

Naslov 
Vpiše se naslov vlagatelja zahtevka – proizvajalca neprehrambnih 
izdelkov. 

Kontaktna oseba in tel. številka 
Vpišejo se ime, priimek ter telefonska številka kontaktne osebe vložnika 
zahtevka. 

Elektronski naslov Vpiše se elektronski naslov kontaktne osebe vložnika zahtevka. 

Oseba odgovorna za 
proizvodnjo 

Vpiše se ime in priimek odgovorne osebe za proizvodnjo neprehrambnih 
izdelkov pri vložniku zahtevka. 

Imetnik dovoljenja za 
oproščenega uporabnika 

Označi se ustrezno polje. Če zahtevek predloži oproščeni uporabnik, se 
šteje kot vloga za spremembo dovoljenja za oproščenega uporabnika. 

Lokacije poslovnih in drugih 
prostorov, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo neprehrambnih 
izdelkov 

Vpiše se naslov lokacije poslovnih in drugih prostorov, ki jih bo vložnik 
zahtevka uporabljal za proizvodnjo neprehrambnih izdelkov. 

Normativ porabe etilnega 
alkohola  

Navede se normativ porabe etilnega alkohola za proizvodnjo 
neprehrambnih izdelkov. Oproščenemu uporabniku ni potrebno predložiti 
normativa porabe, če se ta ne razlikuje od že predloženega normativa. 

Opis proizvodnje 
neprehrambnih izdelkov 

Podrobno se opiše proizvodni proces neprehrambnih izdelkov in uporaba 
etilnega alkohola v samem procesu. 

Razlogi za odstop od zahteve za 
denaturiranje etilnega alkohola 

Navedejo se razlogi za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega 
alkohola. 

Dokazila 
Navedejo se dokazila, na podlagi katerih se utemeljujejo razlogi za odstop 
od zahteve za denaturiranje. 

Na koncu zahtevka se vpiše datum vložitve zahtevka ter ime in priimek odgovorne osebe, ki zahtevek tudi 
podpiše. 

 


