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Embargo in omejitve 
 
Naše stranke pošiljajo blago po vsem svetu, vsak dan številne države in mednarodne 
organizacije, vključno z Evropsko unijo uvajajo določene omejitve, znane tudi kot sankcije o 
tem, kaj se lahko pošlje k nekaterim posameznikom, organizacijam in državam. Omejitev je 
lahko več oblik, vendar so na splošno usmerjene k preprečevanju dobave določenega blaga, 
storitev, financ in znanja do posameznih prejemnikov. Vaša odgovornost je, da preverite ali 
predmet, ki ga želite poslati ne krši nobenih pravil glede omejitev. Če se krši pravila glede 
omejitev, lahko zadevo glede vaših paketov rešujemo na več načinov, vključno z njihovo 
prodajo. Prav tako, pa se lahko soočate tudi s preiskavo s strani ustreznih organov. 
 
Kje lahko najdem več informacij?  
Če blago pošiljate iz Slovenije, lahko najdete koristne informacije glede omejitev na spletnem 
mestu vlade Republike Slovenije 
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200183&stevilka=4287, vključno s povezavami do 
ustreznih informacij, ki jih je objavila Evropska unija (EU). 
 
Države za katere veljajo omejitve  
V zadnjih letih so se pojavile spodaj naštete države z omejitvami. Vendar pa se seznam 
spreminja, tako, da je potrebno pred pošiljanjem paketov le-to preveriti. Afganistan, 
Azerbajdžan, Armenija, Belorusija, Burma (Mjanmar), Kitajska, Demokratična republika Kongo, 
Egipt, Eritreja, Republiki Gvineji (Conakry), Gvineji Bissau, Haiti, Iran, Irak, Slonokoščena 
obala, Severna Koreja, Libanon, Liberija, Libija, Sierra Leone, Somalija, South Sudan, Sudan, 
Sirija, Tunizija in Zimbabve. Za vsako od teh državo, obstajajo posebne omejitve glede 
pošiljanja nekaterih vrst blaga. Pogosto je to blago, ki se uporablja za vojaške namene ali pa 
je večnamensko. V primeru, da pošiljate tovrstno blago v zgoraj naštete države, morate pred 
pošiljanjem poskrbeti za dovoljenje prevoza 
 
Posamezniki in organizacije, ki so predmet omejitev.  
Vlada vodi seznam posameznikov in organizacij (na primer banke, storitvena podjetja ali 
teroristične organizacije), ki so predmet omejitev v Sloveniji (vključuje tudi omejitve z EU in 
ZN poreklom). Na splošno je prepovedano poslovati s ''tako imenovanimi'' posamezniki in 
organizacijami, v primeru pošiljanja denarja ali raznega blaga. Pogosto so posamezniki in 
organizacije, povezane z zgoraj omenjenimi državami. Vendar pa so lahko le-te kjerkoli po 
svetu, vključno s Slovenijo. Za pošiljanje tovrstnim posameznikom ali organizacijam morate 
poiskati strokovno pomoč. Seznam določenih posameznikov in organizacij, je mogoče najti na 
spletni strani: 
Common Foreign and Security Policy (CFSP) - European External Action Service (europa.eu) 
 
Prosimo, upoštevajte, da nobeno od zgoraj naštetega ne smatramo, kot pravni nasvet in ni 
izčrpno definiran opis omejitev, saj se ne nanaša direktno na vas oziroma na vsebino vaših 
paketov 
 
Več informacij:  
Sanctions: how and when the EU adopts restrictive measures - Consilium (europa.eu) 
Sanctions: how and when the EU adopts restrictive measures - Consilium (europa.eu) 
Financial sanctions targets by regime - GOV.UK (www.gov.uk) 
Who is subject to financial sanctions in the UK? - GOV.UK (www.gov.uk) 

https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/
https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
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