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Ljubljana, sobota 28. junija 1997
VLADA
2118.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k
srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1997 uvaža v
Republiko Slovenijo iz Romunije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti
promet, kakor tudi kateri koli drugi carinski postopek, pri katerem nastane
ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Romunije in so po poreklu
iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so
navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske
izdelke, navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah,
določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature
carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so
navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te
države v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto” in
posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so
navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te
države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke označene z zvezdico se
posebna uvozna dajatev plačuje v višini 50 % od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so
navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te
države v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so
določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so
navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te
države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke
označene z zvezdico se posebna uvozna dajatev plačuje v višini 45 % od
predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so
navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te
države v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v
okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja
seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve
izražene v odstotku, v skladu s Sporazumom o pristopu Romunije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 5 in 6 k
tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog
komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in
Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za
ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi
količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 5 in 6 k tej uredbi ter
poslovnik o svojem delovanju.
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6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote, določene v prilogah 5 in 6 k tej uredbi, lahko vloži pravna
oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek
se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje 21 dni
po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov, vlagatelja in koristnika
blaga, če vlagatelj ni tudi koristnik;
– tarifno oznako za vsako blago (devetmestno);
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti
mere, ki je navedena v prilogi;
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih;
– podatke o uvozu blaga, ne glede na vrste carinsko dovoljene rabe
ali uporabe blaga, iz iste tarifne oznake v preteklem letu iz Romunije.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske
kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo,
s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno
količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, pri čemer morajo
biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom
leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po
izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije
iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot,
ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen
oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo
zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni
list RS, št. 1/95 in 28/95), (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki
želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3.
oziroma 4. člena te uredbe iz Romunije v Republiko Slovenijo, mora
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o
poreklu blaga iz priloge 7 k tej uredbi.
Za uporabljene materiale brez porekla se uporabljajo določbe šestega odstavka 15. člena priloge 7 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega
deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Romunijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o
prosti trgovini (CEFTA) uživa preferencialno obravnavo, in če bodo
izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 7 k tej
uredbi.
10. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno
carinsko listino (ECL) za sprostitev blaga v prost promet v skladu s 25.
členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS,
št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1501 – za izdelke iz priloge 1 te uredbe;
– 1502 – za izdelke iz priloge 2, 3, 4, 5 in 6 te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1997.
Št. 330-05/97-1
Ljubljana, dne 26. junija 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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PRILOGA 1
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

2517

Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno uporabljajo kot agregati za
beton, za nasipanje cest in ‘elezni{kih prog ter za druga nasipanja, debeli gramoz,
vklju~no termi~no obdelan; makadam iz ‘lindre, troske in podobnih industrijskih odpadkov, vklju~no me{ani z materiali iz prvega dela te tarifne {tevilke; termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar. {t. 2515 ali 2516, vklju~no termi~no obdelani

2517 10

– Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen, ki se navadno uporabljajo kot
agregati za beton, za nasipanje cest ali `elezni{kih prog in za druga nasipanja,
debeli in drobni gramoz, vklju~no termi~no obdelani:

2518

Dolomit, ‘gan ali ne‘gan; dolomit, grobo klesan ali raz‘agan ali kako druga~e razrezan v
kvadratne ali pravokotne bloke ali plo{~e, aglomerirani dolomit (vklju~no terdolomit)

2518 30 000

– Dolomit aglomeriran (vklju~no terdolomit)

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, `lindrani cement, supersulfatni cement in
podobni hidravli~ni cementi, v{tev{i barvane in v obliki klinkerja

2523 10 000

– Cement v obliki klinkerja

Carinska
stopnja (1)

3,8

3,8

7,5

– Portlandski cement:
2523 29 000

– – drug

7,5

2523 90

– Drugi hidravli~ni cementi:

2801

Fluor, klor, brom in jod

2801 10 000

– Klor

2804

Vodik, `lahtni plini in druge nekovine

2804 30 000

– Du{ik

7,5

2804 40 000

– Kisik

7,5

2806

Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina

2806 10 000

– Klorovodik (klorovodikova kislina)

2807 00

@veplova kislina; oleum

2807 00 100

– @veplova kislina

2811

Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin

3

6

7,5

pr

– Druge anorganske kisikove spojine nekovin:
2811 21 000

– – ogljikov dioksid

2815

Natrijev hidroksid (kavsti~na soda); kalijev hidroksid (kavsti~na pepelika); natrijevi ali
kalijevi peroksidi

6

– Natrijev hidroksid (kavsti~na soda):
2815 12 000

– – v vodni raztopini (teko~a soda)

2823 00 000

Titanovi oksidi

2833

Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

6
2,3

– Drugi sulfati:
2833 22 000

– – aluminija

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati in polifosfati

7,5
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Carinska
stopnja (1)

– Polifosfati:
2835 31 000

– – natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)

7,5

2840

Borati; peroksiborati (perborati)

2840 30 000

– Peroksiborati (perborati)

7,5

2847 00 000

Vodikov peroksid, utrjen s se~nino ali ne

7,5

2849

Karbidi, kemi~no dolo~eni ali nedolo~eni

2849 10 000

– Kalcija

2912

Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; cikli~ni polimeri aldehidov;
paraformaldehid

7,5

– Akcikli~ni aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:
2912 11 000

– – metanal (formaldehid)

2917

Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

7,5

– Acikli~ne polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
2917 14 000

– – anhidrid maleinske kisline

7,5

– Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
2917 32 000

– – dioktil ortoftalati

6

2917 33 000

– – dinonil ali didecil ortoftalati

6

2917 34

– – drugi estri ortoftalne kisline:

6

2917 35 000

– – anhidrid ftalne kisline

6

3201

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

3201 90

– Drugo:

3201 90 200

– – ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi ali kostanjevi ekstrakt

3206

Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v tem poglavju, razen tistih iz tar. {t.
3203, 3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, kemi~no
dolo~eni ali nedolo~eni

7,5

– Pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida:
3206 11 000

– – ki vsebujejo 80 ut.% ali ve~ titanovega dioksida, ra~unano na suhi izdelek

7,5

3206 19 00

– – drugi:

7,5

3208

Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sinteti~nih polimerov ali kemi~no modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
definirane v 4. opombi v tem poglavju

3208 10

– Na osnovi poliestrov:

9,8

3208 20

– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

9,8

3208 90

– Drugo:

9,8

3209

Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sinteti~nih polimerov ali kemi~no modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v vodni sredini
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Carinska
stopnja (1)

3209 10 000

– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov

6

3209 90 000

– Drugo

6

3304

Izdelki za lepotenje in li~enje ter izdelki za nego ko`e (razen zdravil), vklju~no preparati
za za{~ito pred soncem ali za poja~enje pigmentacije pri son~enju ali za rjavenje, in
preparati za manikiranje in pedikiranje

3304 10 00

– Izdelki za li~enje ustnic:

3304 10 001

– – v obliki ali embala`i za prodajo na drobno

3304 20 00

– Izdelki za li~enje o~i:

3304 20 001

– – v obliki ali embala`i za prodajo na drobno

3304 30 00

– Preparati za manikiranje in pedikiranje:

3304 30 001

– – v obliki ali embala`i za prodajo na drobno

7,5

7,5

7,5

– Drugo:
3304 91 00

– – pudri, vklju~no kompaktni:

3304 91 001

– – – v obliki ali embala`i za prodajo na drobno

3304 99 00

– – drugo:

3304 99 001

– – – v obliki ali embala`i za prodajo na drobno

3305

Preparati za lase

3305 10 000

– [amponi

7,5

3305 20 000

– Preparati za trajno kodranje in ravnanje

7,5

3305 30 000

– Laki za lase

7,5

3305 90

– Drugo:

7,5

3402

Organska povr{insko aktivna sredstva (razen mila); povr{insko aktivni preparati, preparati za pranje (tudi pomo`ni preparati za pranje) in preparati za ~i{~enje z dodatkom mila
ali brez njega, razen tistih iz tar. {t. 3401

3402 20

– Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

3405

Lo{~ila in kreme za obutev, pohi{tvo, tla, karoserije, steklo ali kovine, paste in pra{ki za
~i{~enje in podobni preparati (ne glede na to, ali so v obliki papirja, vate, polsti, netkanih
tkanin, gobastih materialov, iz plastike ali gume, impregnirani ali premazani s takimi
preparati), razen voskov iz tar. {t. 3404

3405 10 000

– Lo{~ila, kreme in podobni preparati za obutev in usnje

10,5

3406 00

Sve~e, sve~ke in podobno

10,5

3502

Albumini (vklju~no koncentrati dveh ali ve~ proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
ve~ proteinov iz sirotke, ra~unano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati

7,5

7,5

7,5

– Jaj~ni albumin:
3502 11

– – posu{en:

pr

3502 19

– – drugo:

pr

3502 90

– Drugo:

pr
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3506

Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih
do vklju~no 1 kg neto mase

3506 10 000

– Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za
prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za lepljenje v pakiranjih do vklju~no 1 kg neto
mase

Stran 3325

Carinska
stopnja (1)

11,3

– Drugo:
3506 91 000

– – sredstva za lepljenje na osnovi kav~uka ali plasti~nih mas (vklju~no umetne smole)

11,3

3506 99 000

– – drugo

11,3

3602 00 00

Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

3602 00 009

– Drugo

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje
rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za
prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: `veplani trakovi, stenji, sve~e in
muholovke)

3808 10

– Insekticidi:

3808 10 100

– – na osnovi piretroidov

3,8

3808 10 200

– – na osnovi kloriranih ogljikovodikov

7,5

3808 10 300

– – na osnovi karbamatov

3,8

3808 10 400

– – na osnovi organofosfornih spojin

3,8

3808 10 900

– – drugi

3808 20

– Fungicidi:

11,3

6

– – anorganski:
3808 20 100

– – – preparati na osnovi bakrovih spojin

3,8

3808 20 150

– – – drugi

3,8

– – drugi:
3808 20 300

– – – na osnovi ditiokarbamatov

7,5

3808 20 400

– – – na osnovi benzimidazolov

7,5

3808 20 500

– – – na osnovi diazolov ali triazolov

7,5

3808 20 600

– – – na osnovi diazinov ali morfolinov

7,5

3808 20 800

– – – drugi

7,5

3808 30

– Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva za urejanje rasti rastlin:
– – herbicidi:

3808 30 110

– – – na osnovi fenoksi - fitohormonov

3,8

3808 30 130

– – – na osnovi triazinov

3,8

3808 30 150

– – – na osnovi amidov

3,8

3808 30 170

– – – na osnovi karbamatov

3,8

3808 30 210

– – – na osnovi dinitroanilinovih derivatov

7,5
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Carinska
stopnja (1)

3808 30 230

– – – na osnovi derivatov se~nine, uracila ali sulfonil se~nine

7,5

3808 30 270

– – – drugi

7,5

3808 30 300

– – proizvodi proti klitju

6

3808 30 900

– – regulatorji rastlinske rasti

6

3808 40

– Dezinfektanti:

3808 40 100

– – na osnovi kvarternih amonijevih soli

3808 40 200

– – na osnovi halogeniziranih spojin

3808 40 900

– – drugi

3808 90

– Drugo:

3808 90 100

– – rodenticidi

3808 90 900

– – drugi

3909

Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah

3909 10 000

– Se~ninske smole; tiose~ninske smole

7,5

3909 20 000

– Melaminske smole

7,5

3909 30 000

– Druge amino smole

7,5

3909 40 000

– Fenolne smole

7,5

3909 50

– Poliuretani:

7,5

3918

Talne obloge iz plasti~nih mas, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v plo{~ah; tapete za stene
ali strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

3918 10

– Iz polimerov viniklorida:

3918 10 100

– – na nosilci, ki je impregniran, prevle~en ali premazan s polivinilkloridom

11,3

3918 10 900

– – druge

9,8

3920

Druge plo{~e, listi, filmi, folije in trakovi iz plasti~nih mas, ki nimajo celi~aste strukture,
neoja~eni, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali

3920 10

– Iz polimerov etilena:

3922

Kadi, pr{ne kadi, lijaki, bideji, strani{~ne {koljke, deske in pokrovi, izplakovalni kotli~i
in podobni sanitarni proizvodi iz plasti~nih mas

3922 10 000

– Kadi, pr{ne kadi in lijaki

3923

Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz plasti~nih mas; zama{ki, pokrovi, pokrovke in
druga zapirala iz plasti~nih mas

3923 10 000

– [katle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi

6
7,5
6

3,8
6

11,3

11,3

11,3

– Vre~e in vre~ke (vklju~no trikotne):
3923 21 000

– – iz polimerov etilena

3923 30

– Baloni,steklenice, stekleni~ke in podobni proizvodi:

4010

Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kav~uka (gume) za transport ali transmisijo

11,3
12

– Transportni trakovi in jermeni:
4010 11 000

– – oja~ani zgolj s kovino

11,3
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4010 12 000

– – oja~ani zgolj s tekstilnimi materiali

11,3

4010 13 000

– – oja~ani zgolj s plasti~nimi materiali

11,3

4010 19 000

– – drugi

11,3

– Transmisijski jermeni ali trakovi:
4010 21 000

– – neskon~ni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), na`lebljeni ali
nena`lebljeni, obsega ve~ kot 60 cm, vendar ne ve~ kot 180 cm

11,3

4010 22 000

– – neskon~ni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), na`lebljeni ali
nena`lebljeni, obsega ve~ kot 180 cm, vendar ne ve~ kot 240 cm

11,3

4010 23 000

– – neskon~ni sinhroni jermeni, obsega ve~ kot 60 cm, vendar ne ve~ kot 150 cm

11,3

4010 24 000

– – neskon~ni sinhroni jermeni, obsega ve~ kot 150 cm, vendar ne ve~ kot 198 cm

11,3

4010 29 000

– – drugi

11,3

4011

Nove zunanje pnevmati~ne gume (pla{~i)

4011 10 000

– Za osebne avtomobile (vklju~no za avtodome in dirkalne avtomobile)

4011 20

– Za avtobuse ali tovornjake:

4011 20 100

– – z indeksom obremenitve do vklju~no 121

4011 20 900

– – z indeksom obremenitve nad 121

11,3

4011 40

– Za motorna kolesa:

11,3

4011 50

– Za dvokolesa:

11,3

4013

Notranje gume (zra~nice)

4013 10

– Za osebne avtomobile (vklju~no za avtodome in dirkalne avtomobile), avtobuse in
tovornjake:

11,3

4013 20 000

– Za dvokolesa

11,3

4013 90

– Druge:

11,3

4410

Iverne plo{~e in podobne plo{~e iz lesa in drugih lesnatih (ligninskih) materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi

11,3

pr

– Iz lesa:
4410 11

– – iverne plo{~e, v{tev{i usmerjene pramenske plo{~e:

4410 11 10

– – – neobdelane ali zgolj bru{ene:

4410 11 109

– – – – druge

4410 11 90

– – – druge:

4410 11 909

– – – – druge

4410 19

– – druge:

4410 19 10

– – – neobdelane ali zgolj bru{ene:

4410 19 109

– – – – druge

4410 19 30

– – – povr{insko obdelane z dekorativnimi laminati, izdelanimi pod visokim
pritiskom:

4410 19 309

– – – – druge

7,5

7,5

7,5

7,5
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4410 19 50

– – – povr{insko obdelane s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo:

4410 19 509

– – – – druge

4410 19 90

– – – druge:

4410 19 909

– – – – druge

4410 90 00

– Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

4410 90 009

– – – druge

4411

Vlaknene plo{~e iz lesa ali drugih lesnatih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
smolami ali drugimi organskimi vezivi

[t. 38 – 28. VI. 1997

Carinska
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7,5

7,5

7,5

– Vlaknene plo{~e, gostote ve~ kot 0,80 g/cm3:
4411 11 00

– – mehani~no neobdelane in povr{insko neprevle~ene:

4411 11 003

– – – plo{~e debeline do vklju~no 18 mm

4411 19 00

– – druge:

4411 19 004

– – – enostransko ali obojestransko prevle~ene s tankimi plastificiranimi papirnatimi
folijami, ali plasti~nimi folijami, skupne debeline plo{~ do vklju~no 18 mm

7,5

7,5

– Vlaknene plo{~e, gostote ve~ kot 0,5 g/cm3 do vklju~no 0,8 g/cm3:
4411 21 00

– – mehani~no neobdelane in povr{insko neprevle~ene:

7,5

4411 29 000

– – druge

7,5

– Vlaknene plo{~e, gostote ve~ kot 0,35 g/cm3 do vklju~no 0,5 g/cm3:
4411 31 000

– – mehani~no neobdelane in povr{insko neprevle~ene

7,5

4411 39 000

– – druge

7,5

– Druge:
4411 91 000

– – mehani~no neobdelane in povr{insko neprevle~ene

7,5

4411 99 000

– – druge

7,5

4412

Vezan les, furnirske plo{~e in podoben lameliran les

– Vezane plo{~e, ki so sestavljene samo iz furniranih lesenih listov, katerih
posamezna debelina ne presega 6 mm:
4412 13

– – z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst tropskega drevja, navedenih v opombi k
tarifnim pod{tevilkam {t. 1 v tem poglavju:

4412 13 11

– – – iz lesa okoume:

4412 13 119

– – – – druge

4412 13 19

– – – iz lesa dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche,
acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia spp.), palissandre de
Rio, palissandre de para in palissandre de rose:

4412 13 199

– – – – druge

4412 13 90

– – – druge:

4412 13 909

– – – – druge

4412 14 00

– – druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev:

4412 14 009

– – – druge

7,5

7,5

7,5

7,5
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4412 19 00

– – druge:

4412 19 009

– – – druge

Stran 3329
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7,5

– Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev:
4412 22

– – z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst tropskega drevja, navedenih v opombi k
tarifnim pod{tevilkam {t. 1 v tem poglavju:

4412 22 10

– – – ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

4412 22 101

– – – – plo{~e debeline do vklju~no 5 mm

pr

– – – druge:
4412 22 91

– – – – vezane plo{~e in druge ve~plastne lesene plo{~e:

7,5

4412 22 99

– – – – druge:

7,5

4412 23 000

– – druge, ki imajo najmanj en sloj iverice

7,5

4412 29

– – druge:

7,5

– Druge:
4412 92

– – z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst tropskega drevja, navedenih v opombi k
tarifnim pod{tevilkam {t. 1 v tem poglavju:

4412 92 10

– – – ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

4412 92 109

– – – – druge

7,5

– – – druge:
4412 92 91

– – – – vezane plo{~e in druge ve~plastne lesene plo{~e:

7,5

4412 92 99

– – – – druge:

7,5

4414 00

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in podobne predmete

4415

Zaboji za pakiranje, {katle, gajbe, bobni in podobna embala`a za pakiranje, iz lesa; bobni
(tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste palete in druge nakladalne plo{~e iz lesa; paletne
prirobnice iz lesa

4415 10

– Zaboji, {katle, gajbe, bobni in podobna lesena embala`a, bobni (tulci) za kable:

6

4415 20

– Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plo{~e, paletne prirobnice:

6

4417 00

Orodja, {katle za orodje, dr`aji za orodje in lesena dr`ala za metle in {~etke, lesena
kopita za obutev

9

4418

Stavbno pohi{tvo in drugi leseni proizvodi za gradbeni{tvo, vklju~no celi~aste plo{~e,
sestavljene parketne plo{~e, `agane in klane skodle

4419 00

Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

4501

Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali
zmleta pluta

4501 10 000

– Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana

2

4501 90 000

– Drugo

5

4602

Ko{arski, pletarski in podobni proizvodi, izdelani neposredno v oblike iz pletarskega
materiala ali iz proizvodov, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 4601, proizvodi iz plute

4602 10

– Iz rastlinskih materialov:

9

4602 90 000

– Drugo

9

9

11,3
9
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5201 00

Bomba‘, nemikan in ne~esan

pr

5301

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vklju~no z odpadki
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

pr

5302

Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo
in odpadki (vklju~no z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

pr

6401

Nepremo~ljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz kav~uka, gume ali plasti~ne mase,
katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne spojen z njim s {ivanjem, z zakovicami ali z
‘eblji, vijaki, ~epi ali po podobnih postopkih

6401 10

– Obutev s kovinsko kapico:

15

– Druga obutev:
6401 91

– – ki pokriva kolena:

15

6401 92

– – ki pokriva gle`nje, ne pa tudi kolen:

15

6401 99

– – drugo:

15

6402

Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz kav~uka, gume ali plasti~ne mase
– [portna obutev:

6402 12

– – smu~arski ~evlji, ~evlji za tek na smu~eh in ~evlji za smu~anje na deski - "snowboard":

15

6402 19 000

– – druga

15

6402 20 000

– Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi ~epi

15

6402 30 000

– Druga obutev s kovinsko kapico

15

– Druga obutev:
6402 91 000

– – ki pokriva gle`nje

15

6402 99

– – druga:

15

6403

Obutev s podplati iz kav~uka, gume, plasti~ne mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja
– [portna obutev:

6403 12 000

– – smu~arski ~evlji, ~evlji za tek na smu~eh in ~evlji za smu~anje na deski - "snowboard"

15

6403 19 000

– – druga

15

6403 20 000

– Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo ~ez nart
in okrog palca

15

6403 30 000

– Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in brez kovinske kapice

15

6403 40 000

– Druga obutev s kovinsko kapico

15

– Druga obutev z usnjenimi podplati:
6403 51

– – ki pokriva gle`nje:

15

6403 59

– – druga:

15

– Druga obutev:
6403 91

– – ki pokriva gle`nje:

15
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– – druga:

6404

Obutev s podplati iz kav~uka, gume, plasti~ne mase, iz usnja ali umetnega usnja in z
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15

– Obutev s podplati iz kav~uka, gume ali plasti~ne mase:
6404 11 000

– – {portna obutev; copate za tenis, ko{arko, gimnastiko in podobno

15

6404 19

– – druga:

15

6404 20

– Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

15

6405

Druga obutev

6405 10

– Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

15

6405 20

– Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

15

6405 90

– Druga:

15

6406

Deli obutve; vlo`ki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gama{e, ovija~i in
podobni izdelki in njihovi deli

6406 10

– Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen opetnikov:

11,3

6406 20

– Podplati in pete, iz kav~uka, gume ali plasti~ne mase:

11,3

– Drugo:
6406 91 000

– – iz lesa

6802

Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen
izdelkov iz tar.{t. 6801; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vklju~no
tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz
naravnega kamna (vklju~no iz skrilavcev)

6802 10 000

– Plo{~e, kocke in podobni izdelki s pravokotnimi stranicami ali ne, ~e se lahko
najve~ja povr{ina strani vklopi v kvadrat s stranico, ki je manj{a od 7 cm; umetno
obarvane granule, luskine in prah

11,3

7,5

– Drugo:
6802 92

– – drug apnen~ev kamen:

7,5

6802 99

– – drug kamen:

7,5

6807

Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
katranske smole)

6807 10

– V zvitkih:

6807 10 100

– – izdelki za strehe in fasade

11,3

6807 10 900

– – drugo

7,5

6807 90 000

– Drugo

5,3

6808 00 000

Plo{~e, plo{~ice, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken, slame, koruznega li~ja, iverja, `agovine
ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s cementom, sadro ali drugimi mineralnimi
vezivi

3,8

6810

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali nearmirani
– Stre{niki, plo{~e, zidaki in podobni izdelki:

6810 11

– – bloki in zidaki, gradbeni:
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6810 11 100

– – – iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega plovca, zrnate `lindre)

7,5

6810 11 900

– – – drugi

7,5

6810 19

– – drugo:
– – – druge plo{~ice in tlaki:

6810 19 310

– – – – iz cementa

7,5

6810 19 390

– – – – drugi

7,5

6810 19 900

– – – drugo

7,5

– Drugi izdelki:
6810 91

– – monta`ni elementi, gradbeni:

7,5

6810 99 000

– – drugo

7,5

6811

Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.

6811 10 000

– Valovite plo{~e

6811 20

– Druge plo{~e, stre{niki, plo{~ice in podobni izdelki:

6811 20 110

– – plo{~e do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove

6811 20 800

– – drugo

6811 30 000

– Cevi in pribor za cevi

11,3

6811 90 000

– Drugi izdelki

11,3

6901 00

Opeka, bloki, plo{~ice in drugi kerami~ni izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz kremen~eve sige, tripolita) ali iz podobnih silikatnih zemljin

6901 00 100

– Opeke z maso nad 650 kg/m3

6901 00 900

– Drugo

6904

Kerami~ne zidarske opeke, bloki za pode, nosilni bloki in podobno

6904 10 000

– Zidarske opeke

7,5

6904 90 000

– Drugo

7,5

6905

Stre{niki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za gradbeni{tvo iz keramike

6905 10 000

– Stre{niki

7,5

6905 90 000

– Drugo

7,5

7208

Plo{~ati toplo valjani izdelki iz `eleza ali nelegiranega jekla, {irine 600 mm ali ve~,
neplatirani in neprevle~eni

11,3

11,3
15

3
3,8

– Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave, lu`eni (dekapirani):
7208 25 000

– – debeline 4,75 mm ali ve~

7,5

7208 26 000

– – debeline 3 mm in ve~, toda manj kot 4,75 mm

7,5

7208 27 000

– – debeline manj kot 3 mm

7,5

– Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave:
7208 37

– – debeline 4,75 mm ali ve~, toda ne ve~ kot 10 mm:

7208 37 100

– – – za ponovno valjanje

pr

7208 37 900

– – – drugi

7,5
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7208 38

– – debeline 3 mm in ve~, toda manj kot 4,75 mm:

7208 38 100

– – – za ponovno valjanje

pr

7208 38 900

– – – drugi

7,5

7208 39

– – debeline manj kot 3 mm:

7208 39 100

– – – za ponovno valjanje

pr

7208 39 900

– – – drugi

7,5

– Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:
7208 51

– – debeline ve~ kot 10 mm:

7208 51 100

– – – valjani s {tirih strani ali v zaprtem kalibru, {irine do 1250 mm in debeline 4
mm in ve~

7,5

– – – drugi, debeline:
7208 51 300

– – – – ve~ kot 20 mm

7,5

7208 51 500

– – – – ve~ kot 15 mm, vendar ne ve~ kot 20 mm

7,5

– – – – ve~ kot 10 mm, vendar ne ve~ kot 15 mm, {irine:
7208 51 910

– – – – – 2.050 mm ali ve~

pr

7208 51 990

– – – – – manj kot 2.050 mm

7,5

7208 52

– – drugi, debeline 4,75 mm ali ve~, vendar ne ve~ kot 10mm:

7208 52 100

– – – valjani s {tirih strani ali v zaprtem kalibru, {irine do 1250 mm in debeline 4
mm in ve~

7,5

– – – drugi, {irine:
7208 52 910

– – – – 2.050 mm ali ve~

pr

7208 52 990

– – – – manj kot 2.050 mm

7,5

7208 53

– – debeline 3 mm in ve~, vendar manj kot 4,75 mm:

7,5

7208 54

– – debeline manj kot 3 mm:

7,5

7208 90

– Drugi:

7208 90 100

– – ne dalje obdelani, razen povr{inske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so
druga~ne od pravokotnih ali kvadratnih

pr

7208 90 900

– – drugi

7,5

7209

Plo{~ati valjani izdelki iz `eleza ali nelegiranega jekla, {irine 600 mm ali ve~, hladno
valjani (hladno deformirani), neplatirani in neprevle~eni
– V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

7209 15 000

– – debeline 3 mm in ve~

7,5

7209 16

– – debeline ve~ kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

7,5

7209 17

– – debeline od 0,5 mm in ve~, vendar ne ve~ kot kot 1 mm:

7,5

7209 18

– – debeline manj kot 0,5 mm:

7,5

– Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:
7209 25 000

– – debeline 3 mm in ve~

7,5
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7209 26

– – debeline ve~ kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

7,5

7209 27

– – debeline 0,5 mm ali ve~, vendar ne ve~ kot kot 1 mm:

7,5

7209 28

– – debeline manj kot 0,5 mm:

7,5

7209 90

– Drugi:

7209 90 100

– – ne dalje obdelani, razen povr{inske obdelave, in ne rezani v oblike, ki so
druga~ne od pravokotnih ali kvadratnih

pr

7209 90 900

– – drugi

7,5

7217

Hladno vle~ena `ica iz `eleza ali nelegiranega jekla

7217 20

– Platirana ali prevle~ena s cinkom:
– – ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7217 20 300

– – – z najve~jo dimenzijo pre~nega prereza 0,8 mm ali ve~

7,5

7217 20 500

– – ki vsebuje 0,25 ut.% ali ve~, vendar manj kot 0,6 ut.% ogljika

7,5

7217 20 900

– – ki vsebuje 0,6 ut.% ali ve~ ogljika

7,5

7306

Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovi~eni ali zaprti na podoben
na~in), iz `eleza ali jekla

7306 30

– Drugi, varjeni, s kro`nim pre~nim prerezom, iz `eleza ali nelegiranega jekla:

7,5

7306 60

– Drugi, varjeni, ki nimajo kro`nega pre~nega prereza:

7,5

7306 90 000

– Drugo

7,5

7604

Aluminijaste palice in profili

7604 10

– Iz nelegiranega aluminija:

7,5

– Iz aluminijevih zlitin:
7604 21 00

– – votli profili:

7,5

7604 29

– – drugo:

7,5

7606

Plo{~e, plo~evine in trakovi iz aluminija, debeline ve~ kot 0,20 mm
– Pravokotni (tudi kvadratni):

7606 11

– – iz nelegiranega aluminija:

7606 12

– – iz aluminijevih zlitin:

7606 12 100

– – – trakovi za `aluzije

7,5

7,5

– – – drugi:
7606 12 500

– – – – pobarvani, lakirani ali prevle~eni s plasti~no maso

7,5

– – – – drugi, debeline:
7606 12 910

– – – – – manj kot 3 mm

pr

7606 12 930

– – – – – 3 mm ali ve~, vendar manj kot 6 mm

7,5

7606 12 990

– – – – – 6 mm ali ve~

7,5

– Drugi:
7606 91 00

– – iz nelegiranega aluminija:

7,5

7606 92 00

– – iz aluminijevih zlitin:

7,5
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Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plasti~ne mase ali
podobnih materialov), debeline do vklju~no 0,20 mm (brez podlage)
– Brez podlage:

7607 11

– – samo valjane:

7607 19

– – druge:

7607 20

– S podlago:

8427

Vili~arji; druga avto dvigala z napravami za dviganje ali manipulacijo

8427 10

– Samovozni, na elektromotorni pogon:

8427 10 10

– – z dvigalno vi{ino 1 m ali ve~:

8427 10 109

– – – drugi

8431

Deli, primerni za uporabo izklju~no ali prete`no s stroji iz tar. {t. 8425 do 8430

8431 20 000

– Za stroje iz tar. {t. 8427

8703

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil
iz tar. {t. 8702), vklju~no z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
"karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili

8703 10

– Vozila, konstruirana za vo`njo po snegu; specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
golf in podobna vozila:

7,5
6
7,5

11,3

11,3

14,4

– Druga vozila z batnim motorjem in v`igom s sve~ko, razen z rotacijskimi batnimi
motorji:
8703 21

– – s prostornino cilindrov do vklju~no 1000 cm3:

8703 22

– – s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do vklju~no 1500 cm3:

20

– – – nova:
8703 22 110

– – – – avtodomi

20

8703 22 19

– – – – druga:

8703 22 191

– – – – – terenska

8703 22 199

– – – – – druga

20

8703 22 900

– – – rabljena

20

8703 23

– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vklju~no 3000cm3:

17,6

– – – nova:
8703 23 110

– – – – avtodomi

8703 23 19

– – – – druga:

8703 23 191

– – – – – terenska vozila

8703 23 199

– – – – – druga

20

8703 23 900

– – – rabljena

20

8703 24

– – s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

20

– Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na v`ig s kompresijo
(dieselskim ali poldieselskim):
8703 31

– – s prostornino cilindrov do vklju~no 1500 cm3:

20

17,6
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8703 31 10

– – – nova:

8703 31 101

– – – – terenska

8703 31 109

– – – – druga

20

8703 31 900

– – – rabljena

20

8703 32

– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vklju~no 2500cm3:

17,6

– – – nova:
8703 32 110

– – – – avtodomi

20

8703 32 19

– – – – druga:

8703 32 191

– – – – – terenska

8703 32 199

– – – – – druga

20

8703 32 900

– – – rabljena

20

8703 33

– – s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

20

8703 90

– Druga:

20

9404

Nosilci za `imnice: posteljnina in podobno blago (npr. `imnice, pre{ite odeje, pernice,
blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakr{nim koli materialom ali iz
penaste gume ali plasti~ne mase, vklju~no prevle~ene

9404 30

– Spalne vre~e:

11,3

9404 90

– Drugo:

11,3

9405

Svetilke in druga svetila, vklju~no z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

9405 10

– Lestenci in druga elektri~na stropna ali stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali prometnih poti:

11,3

9405 20

– Elektri~ne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na tla:

11,3

9405 30 000

– Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk

11,3

9405 40

– Druge elektri~ne svetilke in druga svetila:

9405 40 100

– – reflektorji in `arometi

17,6

9

– – drugo:
– – – iz plasti~nih materialov:
9405 40 310

– – – – ki se uporabljajo za navadne `arnice

11,3

9405 40 350

– – – – ki se uporabljajo za cevne fluorescen~ne svetilke

11,3

9405 40 390

– – – – drugo

11,3

– – – iz drugih materialov:
9405 40 910

– – – – ki se uporabljajo za navadne `arnice

11,3

9405 40 950

– – – – ki se uporabljajo za cevne fluorescen~ne svetilke

11,3

9405 40 990

– – – – drugo

11,3

9405 50 000

– Neelektri~ne svetilke in svetila

7,5

9405 60

– Osvetljeni znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in podobno:

11,3
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– Deli:
9405 91

– – stekleni:

10,5

9405 92

– – iz plasti~nih mas:

15

9405 99

– – drugi:

15

9406 00

Monta`ne zgradbe

9406 00 100

– Lesene

8,3

– @elezne ali jeklene:
9406 00 310

– – rastlinjaki

7,5

9406 00 390

– – druge

7,5

9406 00 900

– Iz drugih materialov

7,5

(1)

Kjer je navedena {tirimestna, {estmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je dolo~ena
v prilogi, uporablja za vse tarifne pod{tevilke v okviru navedene tarifne oznake

PRILOGA 2
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Carinska
stopnja (1)

0101

Konji, osli, mezge in mule, `ive `ivali

pr

0102

Govedo, `ive `ivali

0102 10

– ^istih pasem, plemenske:

0103

Pra{i~i, `ive `ivali

0103 10 000

– ^istih pasem, plemenski

pr

0104

Ovce in koze, `ive `ivali

pr

0106 00

Druge `ivali, `ive

pr

0205 00

Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sve`e, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0206

Drugi u`itni klavni~ni izdelki iz govejega, svinjskega, ov~jega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sve`i, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi u`itni mesni klavni~ni izdelki, sve`e, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0301

Ribe, `ive

0301 10

– Okrasne ribe:

pr

pr

– Druge ribe, `ive:
0301 91

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
chrysogaster):

pr

0301 92 000

– – jegulje (Anguilla spp.)

pr

0301 99

– – druge:

pr

0302

Ribe, sve`e ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar.{t. 0304

pr
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0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. {t. 0304

pr

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sve‘e, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0305

Ribe, su{ene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pe~ene pred prekajevanjem ali med
prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za ~love{ko prehrano

pr

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, ‘ivi, sve‘i, ohlajeni, zamrznjeni, su{eni, nasoljeni ali v
slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, su{eni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za ~love{ko prehrano

pr

0307

Mehku‘ci v oklepu ali brez oklepa, ‘ivi, sve‘i, ohlajeni, zamrznjeni, su{eni, nasoljeni ali
v slanici; vodni nevreten~arji, razen rakov in mehku‘cev, ‘ivi, sve‘i, ohlajeni, zamrznjeni, su{eni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za ~love{ko prehrano

pr

0501 00 000

^love{ki lasje, surovi, umiti ali neumiti, razma{~eni ali nerazma{~eni; odpadki ~love{kih
las

pr

0502

[~etine doma~ih ali divjih pra{i~ev, jazbe~eva dlaka za izdelovanje {~etk; odpadki teh
{~etin ali dlak

pr

0503 00 000

Konjska ‘ima in odpadki konjske ‘ime, zlo‘eni v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

pr

0504 00 000

@ivalska ~reva, mehurji in ‘elodci (razen ribjih), celi ali v kosih

pr

0505

Ko‘e in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s ~i{~enjem, dezinficiranjem ali
pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

pr

0506

Kosti in str‘eni rogov, surovi, razma{~eni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
oblike), namo~eni v kislino ali brez ‘elatine; prah in odpadki teh izdelkov

pr

0507

Slonova kost, ‘elvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, paro‘ki, kopita, nohti,
kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0508 00 000

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar druga~e neobdelani; oklepi mehku‘cev, rakov ali igloko‘cev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni,
toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Gobe, naravne, ‘ivalskega izvora - spu‘ve

pr

0510 00 000

Ambra, siva, kastoreum, cibet in mo{us; kantaride; ‘ol~i, posu{eni ali neposu{eni; ‘leze
in druge ‘ivalske snovi; sve‘i, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako druga~e za~asno
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

0511

Proizvodi ‘ivalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve ‘ivali
iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za ~love{ko prehrano

pr

0601

^ebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, ‘ivice in korenike v mirujo~em
stanju, rasto~e ali cveto~e; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. {t. 1212

pr

0602

Druge ‘ive rastline (v{tev{i njihove korenine), potaknjenci in cepi~i, gobji miceliji

pr

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in li{aji,
primerni za {opke ali za okras, sve‘i, posu{eni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali
druga~e pripavljeni

pr

0701

Krompir, sve‘ ali ohlajen

0701 10 000

– Semenski

0709

Druge vrtnine, sve`e ali ohlajene

pr
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0709 10

– Okrogle arti~oke

pr

0709 30 000

– Jaj~evec

pr

0709 40 000

– Zelena, razen gomoljne zelene

pr

– U`itne gobe in gomoljike:
0709 52 000

– – gomoljike

pr

0711

Vrtnine, za~asno konzervirane (npr.: z `veplovim dioksidom, v slanici, `veplani vodi ali
drugih raztopinah za konzerviranje), vendar tak{ne neprimerne za takoj{njo prehrano

pr

0712

Su{ene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0712 30 000

– U`itne gobe in gomoljike

0712 90

– Druge vrtnine; me{anice vrtnin:

pr

– – sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
0712 90 110

– – – semenski hibridi

pr

0712 90 190

– – – drugo

pr

0712 90 300

– – paradi`nik

pr

0712 90 500

– – korenje

pr

0712 90 900

– – drugo

pr

0713

Su{ene stro~nice v zrnu, olu{~ene ali neolu{~ene ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z visokim dele`em {kroba ali inulina, sve`i, ohlajeni, zamrznjeni ali
posu{eni, celi ali razrezani ali v peletih; str`eni sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in aka`u (indijski) orehi, sve`i ali suhi, olu{~eni ali
neolu{~eni

pr

0802

Drugo lupinasto sadje, sve`e ali suho, neolu{~eno ali olu{~eno

pr

0803 00

Banane, vklju~no rajske smokve, sve`e ali suhe:

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sve`i ali suhi

pr

0805

Agrumi, sve`i ali suhi

pr

0806

Grozdje, sve`e ali suho

0806 20

– Suho:

0807

Dinje, lubenice in papaja, sve`e

0807 20 000

– Papaja

0808

Jabolka, hru{ke in kutine, sve`e

0808 20

– Hru{ke in kutine:

0810

Drugo sadje, sve`e

0810 40

– Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:

pr

0810 50

– Kivi (Actinidia chinensis Planch.):

pr

0810 90

– Drugo:

pr

pr

pr

pr
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0812

Sadje in plodovi, za~asno konzervirani (npr.: z ‘veplovim dioksidom, v slanici, v
‘veplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v tak{nem stanju neustrezni za takoj{njo prehrano

pr

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvr{~a v tar. {t. od 0801 do 0806; me{anice lupinastega
ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 000

Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sve‘e, zamrznjene, suhe ali za~asno konzervirane v
slanici, ‘veplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

pr

0901

Kava, pra‘ena ali nepra‘ena, z ali brez kofeina; lupine in ko‘ice kave; kavni nadomestki,
ki vsebujejo kakr{en koli odstotek kave

pr

0902

^aj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 000

Mate ~aj

pr

0904

Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum ali Pimenta

pr

0905 00 000

Vanilija

pr

0906

Cimet in skorja cimetovega drevesa

pr

0907 00 000

Klin~ki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Mu{katni ore{~ek, macis in kardamom

pr

0909

Seme jane‘a, baldrijana, komar~ka, orientalske kumine in brina

0909 10

– Seme jane`a in baldrijana:

pr

0909 20 000

– Seme koriandra

pr

0909 50

– Seme komar~ka in brinove jagode:

pr

0910

Ingver, `afran, kurkuma, materina du{ica, lovorjev list, curry in druge za~imbe

pr

1001

P{enica in me{anice `it na podlagi p{enice

1001 10 00

– Trda p{enica (t. durum):

1005

Koruza

1005 10

– Semenska:

pr

1006

Ri`

pr

1007 00

Sorgo v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, pti~je seme; druga `ita

pr

1102

@itna moka, razen p{eni~ne ali moke iz me{anice `it na podlagi p{enice

1102 30 000

– Ri`eva moka

1103

@itni drobljenci, zdrob in peleti

pr

pr

– Drobljenec in zdrob:
1103 14 000

– – ri`eva

pr

1106

Moka, prah in zdrob iz su{enih stro~nic, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 0713, iz saga, korenov ali
gomoljev iz tar. {t. 0714; moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja

pr

1201 00

Soja v zrnu, vklju~no z zdrobljeno

pr

1202

Ara{idi (zemeljski ore{~ki), nepra`eni, nepe~eni, v lupini, olu{~eni ali zdrobljeni

pr

1203 00 000

Kopra (posu{eno jedro kokosovega oreha)

pr
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1204 00

Laneno seme, vklju~no z zdrobljenim

pr

1205 00

Seme oljne repice, vklju~no z zdrobljenim

1205 00 100

– Za setev

1206 00

Son~i~no seme, vklju~no z zdrobljenim

1206 00 100

– Za setev

1207

Drugo oljno seme in plodovi, vklju~no z zdrobljenimi

1207 10

– Palmovi orehi in jedrca:

pr

1207 20

– Bomba`evo seme:

pr

1207 30

– Ricinusovo seme:

pr

1207 40

– Sezamovo seme:

pr

1207 50

– Gor~i~no seme:

pr

1207 60

– Seme `afranike:

pr

pr

pr

– Drugo:
1207 92

– – karita ore{~ki:

pr

1207 99

– – drugo:

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gor~ice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vklju~no semena in plodovi), sve`i ali su{eni, rezani ali celi,
zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
insekticidne, fungicidne ali podobne namene

pr

1212

Ro`i~i, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sve`i, ohlajeni ali zamrznjeni
ali su{eni, zmleti ali ne; ko{~ice in jedrca iz sadnih ko{~ic in drugi rastlinski proizvodi
(vklju~no s korenino cikorije, nepra`eno, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
uporabljajo predvsem za ~love{ko prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

1212 10

– Ro`i~i, vklju~no s semenom:

pr

1212 20 000

– Morske alge in druge alge

pr

1212 30 000

– Ko{~ice in jedra iz mareli~nih, breskovih in slivovih ko{~ic

pr

– Drugo:
1212 92 000

– – sladkorni trs

pr

1212 99

– – drugo:

pr

1213 00 000

@itna slama in `itne pleve, surove, nepripravljene, v{tev{i zrezane, mlete ali stisnjene ali
v peletih

pr

1214

Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
vol~ji bob, gra{ica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih

pr

1301

[elak, naravne gume, smole, gumijeve pr smole in balzami

pr

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge
sluzi ter sredstva za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
nemodificirani

pr
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1401

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, {panski trs,
trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, o~i{~ena ‘itna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

1402

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za polnjenje in tapeciranje
(npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), vklju~no s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh,
s podlago ali brez podlage iz drugih materialov

pr

1403

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in {~etk (npr. sirek,
pisava, pirjevica), tudi v sve‘njih in {opih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Masti in druge pra{i~je in perutninske ma{~obe, razen tistih iz tar. {t. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Ma{~obe ‘ivali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. {t. 1503

pr

1503 00

Stearin iz u‘itne pra{i~je masti, olje iz u‘itne pra{i~je masti, oleostearin, oleo-olje in olje
iz loja, neemulgirani, neme{ani ali kako druga~e pripravljeni

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, pre~i{~eni ali nepre~i{~eni,
toda kemi~no nemodificirani:

pr

1505

Ma{~obe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh ma{~ob, vklju~no z lanolinom

pr

1506 00 000

Druge masti in olja ‘ivalskega izvora in njihove frakcije, pre~i{~ene ali nepre~i{~ene,
toda kemi~no nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, pre~i{~eno ali nepre~i{~eno, toda kemi~no nemodificirano

pr

1508

Olje iz kikirikija in njegove frakcije, pre~i{~eno ali nepre~i{~eno, toda kemi~no nemodificirano

pr

1509

Olivno olje (dobljeno z mehani~nimi postopki) in njegove frakcije, pre~i{~eno ali
nepre~i{~eno, toda kemi~no nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izklju~no iz oliv (z ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
pre~i{~ena ali nepre~i{~ena, toda kemi~no nemodificirana, vklju~no me{anice teh olj ali
frakcij z olji ali frakcijami iz tar. {t. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, pre~i{~eno ali nepre~i{~eno, toda kemi~no nemodificirano

pr

1512

Olje iz son~ni~nih semen, semen ‘afranike in bomba‘evega semena in njihove frakcije,
pre~i{~eno ali nepre~i{~eno, toda kemi~no nemodificirano
– Olje iz bomba`evega semena in njegove frakcije:

1512 21

– – surovo olje, z izlo~enim gosipolom ali ne:

pr

1512 29

– – drugo:

pr

1513

Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (ko{~ice), palmovega oreha in njegove
frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemi~no nemodificirano

pr

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vklju~no z jojoba oljem), in njihove frakcije,
pre~i{~eni ali nepre~i{~eni, toda kemi~no nemodificirani

pr

1518 00

@ivalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
`veplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali
druga~e kemi~no modificirani, razen tistih iz tar. {t. 1516; me{anice ali preparati iz `ivalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije razli~nih masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1520 00 000

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr
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1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), ~ebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras (strojarska ma{~oba); ostanki, dobljeni pri predelavi ma{~ob in voskov ‘ivalskega ter rastlinskega izvora

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehku‘cev in drugih vodnih nevreten~arjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
jaj~ec

pr

1605

Raki, mehku‘ci in drugi vodni nevreten~arji, pripravljeni ali konzervirani

pr

1702

Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no ~isto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
me{anice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor

1702 20

– Javorjev sladkor in sirup:

pr

1801 00 000

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pra`en

pr

1802 00 000

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razma{~ena ali nerazma{~ena

pr

1804 00 000

Kakavovo maslo, ma{~obe in olje

pr

1805 00 000

Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali druga~e
pripravljene, kot so {pageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen

1902 40

– Kuskus:

pr

1903 00 000

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz {kroba kot kosmi~i, zrnca, perle in v podobnih oblikah

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
njega; hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, ri`ev papir in podobni izdelki

1905 30

– Sladki biskviti, vaflji in oblati:

pr

1905 40

– Prepe~enec, toast in podobni toast izdelki:

pr

1905 90

– Drugo:

pr

2003

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane druga~e, razen v kisu ali v ocetni kislini

2003 20 000

– Gomoljike

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane druga~e, razen v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. {t. 2006

2005 70

– Olive:

2008

Sadje in drugi u`itni deli rastlin, druga~e pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

pr

pr

– Lupinasto sadje, kikiriki in sadne ko{~ice oziroma pe~ke, vklju~no me{anice tega
sadja:
2008 11

– – kikiriki:

pr

2008 19

– – drugo, vklju~no me{anice:

pr
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2008 20

– Ananas:

pr

2008 30

– Agrumi:

pr

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, ~aja, mate ~aja in pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, ~aja ali mate ~aja; pra`ena cikorija in drugi pra`eni kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc
ali koncentratov ali na osnovi kave:
2101 11

– – ekstrakti, esence ali koncentrati:

pr

2101 12

– – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata ali na osnovi
kave:

pr

2101 20

– Ekstrakti, esence in koncentrati ~aja, mate ~aja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi ~aja ali mate ~aja:

pr

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake, me{ane za~imbe in me{ana za~imbna sredstva; gor~i~na moka in zdrob in pripravljena gor~ica

2103 10 000

– Sojina omaka

pr

2201

Vode, vklju~no naravne in umetne mineralne vode ter sodavice, brez sladkorja ali drugih
sladil ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg

pr

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, mehku`cev ali drugih
vodnih nevreten~arjev, neustreznih za hrano ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju ali drugi obdelavi `it in leguminoznih rastlin, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji {kroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in
destilarn, nepeletizirani in peletizirani

pr

2304 00 000

Oljne poga~e in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
ali peletizirani

pr

2305 00 000

Oljne poga~e in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne poga~e in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih ma{~ob ali olj,
razen tistih iz tar. {t. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani

pr

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308

Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
stranski proizvodi, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za `ivali, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za `ivali

pr

(1)

Kjer je navedena {tirimestna, {estmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je dolo~ena
v prilogi, uporablja za vse tarifne pod{tevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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Meso in u‘itni odpadki perutnine iz tar.{t. 0105, sve‘e, ohlajeno ali zamrznjeno
– Koko{i vrste Gallus domesticus:

0207 14

– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – kosi:

0207 14 100 *

– – – – brez kosti

7

– – – – s kostmi:
0207 14 200 *

– – – – – polovice ali ~etrtine

7

0207 14 600 *

– – – – – bedra in kosi beder

7

2002

Paradi`nik, pripravljen ali konzerviran kako druga~e, razen s kisom ali ocetno kislino

2002 90

– Drugo:
– – z vsebnostjo suhe snovi ve~ kot 7 ut.%, vendar manj kot 12 ut.%:

2002 90 110

– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino ve~ kot 1kg

10

2002 90 190

– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vklju~no 1kg

11

– – z vsebnostjo suhe snovi ve~ kot 12 ut.%, vendar manj kot 30 ut.%:
2002 90 310

– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino ve~ kot 1kg

10

2002 90 390

– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vklju~no 1kg

11

– – z vsebnostjo suhe snovi ve~ kot 30 ut.%:
2002 90 910

– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino ve~ kot 1kg

10

2002 90 990

– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vklju~no 1kg

11

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mo{t) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka
alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
– Pomaran~ni sok:

2009 11

– – zamrznjen:
– – – z gostoto ve~ kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

2009 11 110

– – – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e

15

2009 11 190

– – – – drugo

15

– – – gostote do vklju~no 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 11 910

– – – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e, z vsebnostjo
dodanega sladkorja ve~ kot 30 ut.%

2009 11 99

– – – – drugo:

2009 11 991

– – – – – pakiran v embala`i z vsebino ve~ kot 100 l

3

2009 11 999

– – – – – drugo

15

2009 19

– – drugo:

15

– – – gostote ve~ kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 19 110

– – – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e

15
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– – – gostote do vklju~no 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 19 910

– – – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e, z vsebnostjo
dodanega sladkorja ve~ kot 30 ut.%

2009 19 99

– – – – drugo:

2009 19 991

– – – – – pakiran v embala`i z vsebino ve~ kot 100 l

3

2009 19 999

– – – – – drugo

15

2009 20

– Sok grenivke:

15

– – gostote ve~ kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 20 110

– – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e

15

2009 20 190

– – – drugo

15

– – gostote do vklju~no 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 20 910

– – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e, z vsebnostjo
dodanega sladkorja ve~ kot 30 ut.%

2009 20 99

– – – drugo:

2009 20 991

– – – – pakiran v embala`i z vsebino ve~ kot 50 l

3

2009 20 999

– – – – drugo

15

2009 30

– Sok drugih agrumov:

15

– – gostote ve~ kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 30 110

– – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e

13,5

2009 30 190

– – – drugo

13,5

– – gostote do vklju~no 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
– – – katerega vrednost presega 30 ECU za 100 kg neto te`e:
2009 30 310

– – – – sladkan

2009 30 39

– – – – drugo:

2009 30 391

– – – – – pakiran v embala`i z vsebino ve~ kot 100 l

2009 30 399

– – – – – drugo

13,5

3
13,5

– – – katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100 kg neto te`e:
– – – – limonin sok:
2009 30 510

– – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja ve~ kot 30 ut.%

3

2009 30 550

– – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja do vklju~no 30 ut.%

6

2009 30 59

– – – – – nesladkani:

2009 30 591

– – – – – – pakiran v embala`i z vsebino ve~ kot 100 l

2009 30 599

– – – – – – drugo

3
13,5

– – – – drugi sadni sokovi iz agrumov:
2009 30 910

– – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja ve~ kot 30 ut.%

13,5

2009 30 950

– – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja do vklju~no 30ut.%

13,5
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Kjer je navedena {tirimestna, {estmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je dolo~ena
v prilogi, uporablja za vse tarifne pod{tevilke v okviru navedene tarifne oznake.

PRILOGA 4
Tarifna oznaka

0207

Poimenovanje

Uvozna
dajatev (1)

Meso in u‘itni odpadki perutnine iz tar.{t. 0105, sve‘e, ohlajeno ali zamrznjeno
– Koko{i vrste Gallus domesticus:

0207 12

– – nerazrezane na kose, zamrznjene:

0207 14

– – kosi in drobovje, zamrznjeni:

28

– – – kosi:
– – – – s kostmi:
0207 14 300

– – – – – cela krila z ali brez vr{i~kov

28

0207 14 400

– – – – – hrbti{~a, vratovi, hrbti{~a z vratovi, {kofije in vr{i~ki kril

28

0207 14 500

– – – – – prsa in kosi prs

28

0207 14 700

– – – – – drugo

28

– – – drobovje:
0207 14 910

– – – – jetra

10

0207 14 990

– – – – drugo

28

– Purani:
0207 27

– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – drobovje:

0207 27 910

– – – – jetra

9

– Race, gosi in pegatke:
0207 36

– – drugo, zamrznjeno:
– – – drobovje:
– – – – jetra:

0207 36 810

– – – – – mastna jetra gosi

9

0207 36 850

– – – – – mastna jetra rac

9
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0207 36 890

– – – – – drugo

9

0209 00

Pra{i~ja ma{~oba in salo, o~i{~ena mesa, in podko`no ma{~evje perutnine
(netopljeno), sve`e, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno, su{eno ali
prekajeno

10

0301

Ribe, `ive
– Druge ribe, `ive:

0301 93 000

– – krap

5

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
naravnih mle~nih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

0404 10

– Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil:

14

0404 90

– Drugo:

14

0704

Zelje, cveta~a, koleraba, ohrovt in druge u`itne kapusnice, sve`e ali ohlajene

0704 20 000

– Brsti~ni ohrovt

10

0704 90

– Drugo:

10

0705

Solata (Lactuca sativa) in radi~ (Cichorium spp.), sve`a ali ohlajena
– Solata:

0705 19 000

– – drugo

10

– Radi~:
0705 21 000

– – radi~ (Cichorium intybus var. foliosum)

10

0705 29 000

– – drug

10

0706

Koren~ek, koleraba, repa, rde~a pesa, zelena, redkev in druge u`itne korenovke,
sve`e ali ohlajene

0706 10 000

– Koren~ek, koleraba in repa

0708

Stro~nice v strokih ali zrnu, sve`e ali ohlajene

0708 20

– Fi`ol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

10

0708 90 000

– Druge stro~nice

10

0709

Druge vrtnine, sve`e ali ohlajene

0709 20 000

– Belu{i

5

0709 70 000

– [pina~a, novozelandska {pina~a in loboda (divja {pina~a)

10

0710

Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene

10

– Stro~nice v zrnu ali strokih:
0710 22 000

– – stro~ji fi`ol in fi`ol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

7
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0710 29 000

– – drugo

7

0710 30 000

– [pina~a, novozelandska {pina~a in loboda (divja {pina~a)

7

0710 40 000

– Sladka koruza

7

0710 90 000

– Me{anice vrtnin

7

0807

Dinje, lubenice in papaja, sve`e
– Dinje in lubenice:

0807 11 000

– – lubenice

5

0807 19 000

– – druge

5

0809

Marelice, ~e{nje in vi{nje, breskve (vklju~no z nektarinami), slive, trnulje, sve`e

0809 10

– Marelice:

8

0809 30

– Breskve, vklju~no z nektarinami:

9

0810

Drugo sadje, sve`e

0810 30

– ^rni, beli in rde~i ribez in kosmulje:

0811

Sadje in ore{~ki, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil

0811 10

– Jagode:

0909

Seme jane`a, baldrijana, komar~ka, orientalske kumine in brina

0909 30

– Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

9

9

– – nezdrobljeno in nezmleto:
0909 30 110

– – – za industrijsko proizvodnjo eteri~nih olj ali smol

2

0909 30 190

– – – drugo

2

0909 30 900

– – zdrobljeno ali zmleto

4

0909 40

– Seme kumine (Carum carvi):
– – nezdrobljeno in nezmleto:

0909 40 110

– – – za industrijsko proizvodnjo eteri~nih olj ali smol

2

0909 40 190

– – – drugo

2

0909 40 900

– – zdrobljeno ali zmleto

4

1001

P{enica in me{anice `it na podlagi p{enice

1001 90

– Drugo:

1001 90 100

– – semenska pira (t. diccocum)

5

– – druga pira, navadna p{enica in me{anice `it na podlagi p{enice:
1001 90 910

– – – seme navadne p{enice in me{anice `it na podlagi p{enice

5
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1001 90 990

– – – drugo

15

1002 00 00

R`

1002 00 001

– Semenska

5

1002 00 009

– Druga

10

1003 00

Je~men

1003 00 100

– Semenski

1003 00 90

– Drug:

1003 00 901

– – pivovarski

5

1003 00 909

– – drug

pr

1004 00 00

Oves

1004 00 001

– Semenski

5

1004 00 009

– Drug

12

1101 00

P{eni~na ali moka iz me{anice `it na podlagi p{enice

5

– P{eni~na moka:
1101 00 110

– – iz trde p{enice

pr

1101 00 150

– – iz navadne p{enice ali pirjevice

15

1101 00 900

– Moka iz me{anice `it na podlagi p{enice

15

1102

@itna moka, razen p{eni~ne ali moke iz me{anice `it na podlagi p{enice

1102 10 000

– R`ena moka

1102 20

– Koruzna moka:

1102 20 100

– – pri kateri vsebnost ma{~obe ne presega 1,5 ut.%

15

1102 20 900

– – druga

15

1102 90

– Druga:

15

1103

@itni drobljenci, zdrob in peleti

10

– Drobljenec in zdrob:
1103 12 000

– – ovsena

10

1103 13

– – koruzna:

15

1103 19

– – iz drugih `it:

15

– Peleti:
1103 21 000

– – p{eni~ni

1103 29

– – iz drugih `it:

15
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1103 29 100

– – – r`eni

15

1103 29 200

– – – je~menovi

15

1103 29 300

– – – ovseni

10

1103 29 400

– – – koruzni

15

1103 29 500

– – – ri`evi

10

1103 29 900

– – – drugi

15

1104

@ita v zrnju, druga~e obdelana (npr.: olu{~ena, valjana, v kosmi~ih, perlirana,
obrezana ali gnetena), razen ri`a iz tar. {t. 1006; `itni kal~ki, celi, valjani, v
kosmi~ih ali zmleti
– Zrna, valjana ali v obliki kosmi~ev:

1104 11

– – je~menova:

15

1104 12

– – ovsena:

5

1104 19

– – iz drugih `it:

1104 19 100

– – – p{eni~na

15

1104 19 300

– – – r`ena

15

1104 19 500

– – – koruzna

15

– – – druga:
1104 19 910

– – – – ri`evi kosmi~i

10

1104 19 990

– – – – drugo

10

– Druga~e obdelana zrna (npr.: olu{~ena, polirana, obrezana ali drobljena):
1104 21

– – je~menova:

1104 21 100

– – – olu{~ena

15

1104 21 300

– – – olu{~ena in zdrobljena ("{rot")

15

1104 21 500

– – – polirana

10

1104 21 900

– – – samo drobljena

10

1104 21 990

– – – drugo

10

1104 22

– – ovsena:

5

1104 23

– – koruzna:

15

1104 29

– – iz drugih `it:
– – – olu{~ena, rezana, drobljena ali nerezana, nezdrobljena:

1104 29 110

– – – – p{eni~na

15

1104 29 150

– – – – r`ena

15
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dajatev (1)

10

– – – perlirana:
1104 29 310

– – – – p{eni~na

15

1104 29 350

– – – – r`ena

15

1104 29 390

– – – – druga

10

– – – obdelana le z drobljenjem:
1104 29 510

– – – – p{eni~na

15

1104 29 550

– – – – r`ena

15

1104 29 590

– – – – druga

10

– – – druga:
1104 29 810

– – – – p{eni~na

15

1104 29 850

– – – – r`ena

10

1104 29 890

– – – – druga

10

1104 30

– @itni kal~ki, celi, valjani, v kosmi~ih ali zmleti:

5

1105

Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmi~i in peleti

1105 10 000

– Moka, prah in zdrob

1108

[krob; inulin

15

– [krob:
1108 14 000

– – {krob iz manioke

3

1108 19

– – drug {krob:

3

1108 20 000

– Inulin

3

1109 00 000

P{eni~ni gluten, osu{en ali neosu{en

3

1210

Hmelj, sve` ali su{en, vklju~no zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1517

Margarina; me{anice ali preparati iz masti in olj `ivalskega ali rastlinskega izvora
ali frakcij razli~nih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. {t. 1516

1517 10

– Margarina, razen teko~e margarine:

1517 90

– Drugo:

1517 90 100

– – ki vsebuje ve~ kot 10 ut.% do vklju~no 15 ut.% mle~nih ma{~ob

20

20

– – drugo:
1517 90 910

– – – pripravljena rastlinska olja, teko~a, me{ana

20

1517 90 930

– – – u`itne me{anice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

12
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1517 90 990

– – – drugo

12

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali kri

1602 10 000

– Homogenizirani proizvodi

15

1602 20

– Iz jeter katere koli `ivali:

15

1702

Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no ~isto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v
trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni
med in me{anice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor
– Laktoza in laktozni sirup:

1702 11 000

– – ki v suhem stanju vsebujeta 99 ut.% ~istega produkta ali ve~

20

1702 19 000

– – drugo

20

1702 60

– Druga fruktoza in fruktozni sirup z ve~ kot 50 ut.% fruktoze v suhem stanju:

5

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (klju~no z belo ~okolado), brez kakava

12

1806

^okolada in druga `ivila, ki vsebujejo kakav

1806 10

– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

12

1806 20

– Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v teko~em stanju, pastozni masi,
prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2
kg:

10

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali
druga~e pripravljene, kot so {pageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
– Testenine, nekuhane, nepolnjene in ne druga~e pripravljene:

1902 11 000

– – z jajci

20

1902 19

– – druge:

20

1904

Pripravljena `ivila, dobljena z nabrekanjem ali pra`enjem `it ali `itnih izdelkov
(npr. koruzni kosmi~i); `ita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmi~ev ali druge
oblike (razen moke in zdroba), predkuhana, ali druga~e pripravljena, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem mestu

1904 20

– Pripravljena `ivila, dobljena iz nepra`enih `itnih kosmi~ev ali me{anic
nepra`enih in pra`enih ali nabreklih `itnih kosmi~ev:

1904 20 100

– – pripravki tipa musli na osnovi nepra`enih `itnih kosmi~ev

6

1904 90

– Drugo:

7

1905

Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali
brez njega; hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, ri`ev papir in
podobni izdelki

1905 10 000

– Hrustljavi kruh (krisp)

7
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1905 20

– Kruh in podobni izdelki, za~injeni z ingverjem:

7

2001

Vrtnine, sadje in drugi u`itni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali
ocetni kislini

2001 10 000

– Kumare in kumarice

15

2001 20 000

– ^ebula

15

2002

Paradi`nik, pripravljen ali konzerviran kako druga~e, razen s kisom ali ocetno
kislino

2002 10

– Paradi`nik, cel ali v kosih:

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane druga~e, razen v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. {t. 2006

2005 10 000

– Homogenizirane vrtnine

15

2005 20

– Krompir:

20

2005 40 000

– Grah (Pisum sativum)

15

10

– Fi`ol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 000

– – fi`ol v zrnu

7

2005 59 000

– – drug

7

2005 60 000

– Belu{i

5

2005 80 000

– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

8

2005 90

– Druge vrtnine in me{anice vrtnin:

2005 90 750

– – kislo zelje

2008

Sadje in drugi u`itni deli rastlin, druga~e pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu

2008 40

– Hru{ke:

4

2008 50

– Marelice:

6

2008 60

– ^e{nje in vi{nje:

6

2008 70

– Breskve:

6

2008 80

– Jagode:

6

17

– Drugo, vklju~no me{anice, razen tistih iz tar. pod{t. 2008 19:
2008 91 000

– – palmova jedra

7

2008 92

– – me{anice:

6

2008 99

– – drugo:

4

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mo{t) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
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2009 60

– Grozdni sok (tudi grozdni mo{t):

4

2009 70

– Jabol~ni sok:

12

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, ~aja, mate ~aja in pripravki na njihovi
osnovi ali na osnovi kave, ~aja ali mate ~aja; pra`ena cikorija in drugi pra`eni
kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

2101 30

– Pra`ena cikorija in drugi pra`eni kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence
in koncentrati:

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enoceli~ni mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv
iz tar. {t. 3002); pripravljeni pecilni pra{ki

2102 30 000

– Pripravljeni pecilni pra{ki

2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena `ivila

2104 10

– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe:

4

2104 20 000

– Homogenizirana sestavljena `ivila

4

2106

@ivila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

2106 10

– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:

2106 10 200

– – brez mle~nih ma{~ob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali {kroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 ut.% mle~nih ma{~ob, 5 ut.% saharoze ali izoglukoze, 5
ut.% glukoze ali {kroba

5

2106 10 800

– – drugo

7

2202

Vode, vklju~no mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali
sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pija~e, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 2009

2202 10 000

– Vode, vklju~no mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali
sredstvi za aromatiziranje

19

2202 90

– Drugo:

10

(1)

10

7

Kjer je navedena {tirimestna, {estmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je dolo~ena
v prilogi, uporablja za vse tarifne pod{tevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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0102

Govedo, ‘ive ‘ivali

0102 90

– Druge:

Carinska
stopnja (1)

Koli~ina
(t)

20

– – doma~ih pasem:
0102 90 050

– – – mase do vklju~no 80 kg

11,5

– – – mase nad 80 kg, do vklju~no 160 kg:
0102 90 210

– – – – za zakol

11,5

0102 90 290

– – – – druge

11,5

– – – mase nad 160 kg, do vklju~no 300 kg:
0102 90 410

– – – – za zakol

11,5

0102 90 490

– – – – druge

11,5

– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda, ki {e niso telile):
0102 90 510 *

– – – – – za zakol

5,2

0102 90 590 *

– – – – – druge

5,2

– – – – krave:
0102 90 610 *

– – – – – za zakol

5,2

0102 90 690 *

– – – – – druge

5,2

– – – – druge:
0102 90 710 *

– – – – – za zakol

5,2

0102 90 790 *

– – – – – druge

5,2

0102 90 900

– – drugo

11,5

0103

Pra{i~i, `ive `ivali

100

– Drugi:
0103 91

– – mase pod 50 kg:

0103 91 100 *

– – – doma~ih pasem

5,2

0103 91 900

– – – drugi

10

0103 92

– – mase 50 kg ali ve~:
– – – doma~ih pasem:

0103 92 110 *

– – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

5,2

0103 92 190 *

– – – – drugi

5,2

0103 92 900

– – – drugi

11,5

0105

Doma~a perutnina (koko{i, race, gosi, purani in pegatke), `ive `ivali
– Mase do vklju~no 185 g:

0105 11

– – koko{i, doma~e (Gallus domesticus):
– – – koko{i iz mati~ne jate (plemenske):

10
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Carinska
stopnja (1)

0105 11 110

– – – – nesnice

pr

0105 11 190

– – – – druge

pr

Koli~ina
(t)

– – – druge:
0105 11 910 *

– – – – nesnice

5,2

0105 11 990 *

– – – – druge

5,2

0105 12 00

– – purani:

0105 12 001

– – – plemenski

pr

0105 12 009

– – – drugi

18

0105 19

– – druga:

0105 19 20

– – – gosi:

0105 19 201

– – – – plemenske

pr

0105 19 209

– – – – druge

9

0105 19 900

– – – race in pegatke

pr

– Druga:
0105 92 00

– – koko{i, doma~e (Gallus domesticus), te`e do 2000 g:

0105 92 001

– – – plemenske pr

0105 92 009 *

– – – druge

0105 93 00

– – koko{i, doma~e (Gallus domesticus), te`e ve~ kot 2000g:

0105 93 001

– – – plemenske

pr

0105 93 009 *

– – – druge

4,5

0105 99

– – druga:

0105 99 10

– – – race:

0105 99 101

– – – – plemenske

pr

0105 99 109

– – – – druge

10

0105 99 20

– – – gosi:

0105 99 201

– – – – plemenske

pr

0105 99 209

– – – – druge

10

0105 99 30

– – – purani:

0105 99 301

– – – – plemenski

0105 99 309

– – – – drugi

0105 99 50

– – – pegatke:

0105 99 501

– – – – plemenske

pr

0105 99 509

– – – – druge

5

0201

Meso, goveje, sve`e ali ohlajeno

0201 10 00

– Trupi in polovice:

0201 10 001 *

– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

4,5

pr
24,8

10

5,2
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0201 10 009 *

– – drugo

5,2

0201 20

– Drugi kosi s kostmi:

0201 20 20

– – "kompenzirane ~etrti":

0201 20 201 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0201 20 209 *

– – – drugo

5,2

0201 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje ~etrti:

0201 20 301 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0201 20 309 *

– – – drugo

5,2

0201 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje ~etrti:

0201 20 501 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0201 20 509 *

– – – drugo

5,2

0201 20 90

– – drugo:

0201 20 901 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0201 20 909 *

– – – drugo

5,2

0201 30 00

– Brez kosti:

0201 30 001 *

– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0201 30 009 *

– – drugo

5,2

0202

Meso goveje, zamrznjeno

0202 10 00

– Trupi in polovice:

0202 10 001 *

– – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 10 009 *

– – drugo

5,2

0202 20

– Drugi kosi s kostmi:

0202 20 10

– – "kompenzirane" ~etrti:

0202 20 101 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 20 109 *

– – – drugo

5,2

0202 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje ~etrti:

0202 20 301 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 20 309 *

– – – drugo

5,2

0202 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje ~etrti:

0202 20 501 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 20 509 *

– – – drugo

5,2

0202 20 90

– – drugo:

0202 20 901 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 20 909 *

– – – drugo

5,2

0202 30

– Brez kosti:

Koli~ina
(t)
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0202 30 10

– – sprednje ~etrti, cele ali razkosane v najve~ pet kosov, vsaka ~etrt v
enem delu; kompenzirane ~etrti v dveh delih, od katerih eden vsebuje sprednjo ~etrt, celo ali razkosano v najve~ pet kosov, drugi
del pa zadnjo ~etrt, razen fileja v enem kosu:

0202 30 101 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 30 109 *

– – – drugo

5,2

0202 30 50

– – vrat, ple~e, ple~na br`ola in prsa s spodnjim delom ple~eta:

0202 30 501 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 30 509 *

– – – drugo

5,2

0202 30 90

– – drugo:

0202 30 901 *

– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

5,2

0202 30 909 *

– – – drugo

5,2

0203

Meso, pra{i~je, sve`e, ohlajeno ali zamrznjeno

30

– Sve`e ali ohlajeno:
0203 11

– – trupi in polovice:

0203 11 100 *

– – – doma~ih pra{i~ev

6,3

0203 11 900 *

– – – drugo

6,3

0203 12

– – {unke, ple~eta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – doma~ih pra{i~ev:

0203 12 110 *

– – – – {unke in njihovi kosi

6,3

0203 12 190 *

– – – – ple~eta in njihovi kosi

6,3

0203 12 900 *

– – – drugo

6,3

0203 19

– – drugo:
– – – doma~ih pra{i~ev:

0203 19 110 *

– – – – prednji deli in njihovi kosi

6,3

0203 19 130 *

– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi

6,3

0203 19 150 *

– – – – prsa s potrebu{ino in ma{~obo, kosi

6,3

– – – – drugo:
0203 19 550 *

– – – – – brez kosti

6,3

0203 19 590 *

– – – – – drugo

6,3

0203 19 900 *

– – – drugo (npr., divjih pra{i~ev)

6,3

– Zamrznjeno:
0203 21

– – trupi in polovice:

0203 21 100 *

– – – doma~ih pra{i~ev

6,3

0203 21 900 *

– – – drugo

6,3

0203 22

– – {unke, ple~eta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – doma~ih pra{i~ev:

Koli~ina
(t)
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Tarifna oznaka
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Carinska
stopnja (1)

0203 22 110 *

– – – – {unke in njihovi kosi

6,3

0203 22 190 *

– – – – ple~eta in njihovi kosi

6,3

0203 22 900 *

– – – drugo

6,3

0203 29

– – drugo:

Koli~ina
(t)

– – – doma~ih pra{i~ev:
0203 29 110 *

– – – – prednji deli in njihovi kosi

6,3

0203 29 130 *

– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi

6,3

0203 29 150 *

– – – – prsa s potrebu{ino in ma{~obo, kosi

6,3

– – – – drugo:
0203 29 550 *

– – – – – brez kosti

6,3

0203 29 590 *

– – – – – drugo

6,3

0203 29 900 *

– – – drugo

6,3

0204

Meso, ov~je ali kozje, sve`e, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0210

Meso in drugi u`itni mesni klavni~ni izdelki, nasoljeni, v slanici, su{eni
ali prekajeni; u`itna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavni~nih
izdelkov

30

– Meso, pra{i~je:
0210 11

10

– – {unke, ple~eta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – doma~ih pra{i~ev:
– – – – nasoljena ali v slanici:

0210 11 110 *

– – – – – {unke in njihovi kosi

6,3

0210 11 190 *

– – – – – ple~eta in njihovi kosi

6,3

– – – – posu{ena ali prekajena:
0210 11 310 *

– – – – – {unke in njihovi kosi

6,3

0210 11 390 *

– – – – – ple~eta in njihovi kosi

6,3

0210 11 900 *

– – – drugo

6,3

0210 12

– – prsi s potrebu{nino in njihovi kosi:
– – – doma~ih pra{i~ev:

0210 12 110 *

– – – – soljene ali v slanici

6,3

0210 12 190 *

– – – – su{ene ali prekajene

6,3

0210 12 900 *

– – – drugo

6,3

0210 19

– – drugo:
– – – doma~ih pra{i~ev:
– – – – soljeno ali v slanici:

0210 19 100 *

– – – – – prekajene pra{i~je polovice ali njihovi kosi

6,3

0210 19 200 *

– – – – – prekajene skraj{ane polovice (tri~etrtinske stranice) ali srednji deli

6,3
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Poimenovanje

Stran 3361

Carinska
stopnja (1)

0210 19 300 *

– – – – – prednji deli in njihovi kosi

6,3

0210 19 400 *

– – – – – ledja in njihovi kosi

6,3

– – – – – drugo:
0210 19 510 *

– – – – – – brez kosti

6,3

0210 19 590 *

– – – – – – drugo

6,3

– – – – su{eno ali prekajeno:
0210 19 600 *

– – – – – prednji deli in njihovi kosi

6,3

0210 19 700 *

– – – – – ledja in njihovi kosi

6,3

– – – – – drugo:
0210 19 810 *

– – – – – – brez kosti

6,3

0210 19 890 *

– – – – – – drugo

6,3

0210 19 900 *

– – – drugo

6,3

0210 20

– Meso, goveje:

0210 20 100 *

– – s kostmi

6,3

0210 20 900 *

– – brez kosti

6,3

0210 90

– Drugo, vklju~no u`itno moko, zdrob iz mesa in drugih klavni~nih
izdelkov:
– – meso:

0210 90 100 *

– – – konjsko, soljeno, v slanici ali su{eno

5,2

– – – ov~je in kozje:
0210 90 110 *

– – – – s kostmi

5,2

0210 90 190 *

– – – – brez kosti

5,2

0210 90 210

– – – severnih jelenov

11,5

0210 90 290 *

– – – drugo

5,2

– – drobovina:
– – – doma~ih pra{i~ev:
0210 90 310 *

– – – – jetra

5,2

0210 90 390 *

– – – – drugo

5,2

– – – govedi:
0210 90 410 *

– – – – prepona, mi{i~na in tetivna (flam)

5,2

0210 90 490 *

– – – – drugo

5,2

0210 90 600 *

– – – ovac in koz

5,2

– – – drugo:
– – – – perutninska jetra:
0210 90 710

– – – – – mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici

11,5

0210 90 790

– – – – – drugo

11,5

Koli~ina
(t)
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Carinska
stopnja (1)

0210 90 800 *

– – – – drugo

5,2

0210 90 900 *

– – u`itne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

5,2

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil

0402 10

– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z najve~ 1,5 ut.% ma{~obe:

30

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
0402 10 110 *

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 10 190 *

– – – drugo

6,3

– – drugo:
0402 10 910 *

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 10 990 *

– – – drugo

6,3

– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z ve~ kot 1,5 ut.% ma{~obe:
0402 21

– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo ma{~ob do vklju~no 27 ut.%:

0402 21 110 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

– – – – drugo:
0402 21 170 *

– – – – – z vsebnostjo ma{~ob do vklju~no 11 ut.%

6,3

0402 21 190 *

– – – – – z vsebnostjo ma{~ob ve~ kot 11 ut.% pa do vklju~no 27 ut.%

6,3

– – – z vsebnostjo ma{~ob nad 27 ut.%:
0402 21 910 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 21 990 *

– – – – drugo

6,3

– Drugo:
0402 91

Koli~ina
(t)

– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo ma{~ob do vklju~no 8 ut.%:

0402 91 110 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 91 190 *

– – – – drugo

6,3

– – – z vsebnostjo ma{~ob ve~ kot 8 ut.% pa do vklju~no 10 ut.%:
0402 91 310 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 91 390 *

– – – – drugo

6,3

– – – z vsebnostjo ma{~ob ve~ kot 10 ut.% pa do vklju~no 45 ut.%:
0402 91 510 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 91 590 *

– – – – drugo

6,3

– – – z vsebnostjo ma{~ob ve~ kot 45 ut.%:
0402 91 910 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 91 990 *

– – – – drugo

6,3

0402 99

– – drugo:
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Carinska
stopnja (1)

Koli~ina
(t)

– – – z vsebnostjo ma{~ob do vklju~no 9,5 ut.%:
0402 99 110 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 99 190 *

– – – – drugo

6,3

– – – z vsebnostjo ma{~ob ve~ kot 9,5 ut.% pa do vklju~no 45 ut.%:
0402 99 310 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 99 390 *

– – – – drugo

6,3

– – – z vsebnostjo ma{~ob, ve~ kot 45 ut.%:
0402 99 910 *

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vklju~no 2,5 kg

6,3

0402 99 990 *

– – – – drugo

6,3

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali kri

50

– Iz perutnine iz tar. {t. 0105:
1602 31

– – puranov:
– – – ki vsebujejo 57 ut.% ali ve~ mesa ali drobovine (1):

1602 31 110

– – – – ki vsebujejo izklju~no nekuhano puranje meso

15

1602 31 190

– – – – drugo

15

1602 31 300

– – – ki vsebujejo 25 ut.% ali ve~, vendar manj kot 57 ut.% mesa ali
drobovine (1)

15

1602 31 900

– – – drugo

15

1602 32

– – koko{i vrste Gallus domesticus:
– – – ki vsebujejo 57 ut.% ali ve~ mesa ali drobovine (1):

1602 32 110 *

– – – – nekuhano

6,3

1602 32 190 *

– – – – drugo

6,3

1602 32 300 *

– – – ki vsebujejo 25 ut.% ali ve~, vendar manj kot 57 ut.% mesa ali
drobovine (1)

6,3

1602 32 900 *

– – – drugo

6,3

1602 39

– – drugo:

– – – ki vsebuje namanj 57 ut.% perutninskega mesa ali drobovine(1):
1602 39 210 *

– – – – nekuhano

6,3

1602 39 290 *

– – – – drugo

6,3

1602 39 400 *

– – – ki vsebuje 25 ut.% ali ve~, vendar manj kot 57 ut.% perutninskega mesa ali drobovine (1)

6,3

1602 39 800 *

– – – drugo

6,3

– Pra{i~ev:
1602 42

– – ple~eta in njihovi kosi:

1602 42 100 *

– – – doma~ih pra{i~ev

6,3

1602 42 900 *

– – – drugo

6,3

1602 49

– – drugo, vklju~no me{anice:
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Carinska
stopnja (1)

Koli~ina
(t)

– – – doma~ih pra{i~ev:

– – – – ki vsebujejo 80 ut.% ali ve~ mesa ali u`itnih klavni~nih proizvodov katere koli vrste, vklju~no z ma{~obami katere koli
vrste in kakr{nega koli izvora:
1602 49 110 *

– – – – – ledja brez vratu in njihovi deli, vklju~no z me{anicami ledij
ali {unke (stegen)

6,3

1602 49 130 *

– – – – – vrat z zgornjim ple~etom in deli, vklju~no z me{animi deli
vratu in ple~

6,3

1602 49 150 *

– – – – – druge me{anice, ki vsebujejo stegna (noge), ple~a, ledja ali
vrat z zgornjim delom ple~eta in njihove dele

6,3

1602 49 190 *

– – – – – drugo

6,3

1602 49 300 *

– – – – ki vsebujejo 40 ut.% ali ve~, vendar manj kot 80 ut.% mesa ali
u`itnih klavni~nih proizvodov (drobovine) katere koli vrste,
vklju~no z ma{~obami katere koli vrste ali kakr{nega koli
izvora

6,3

1602 49 500 *

– – – – ki vsebujejo manj kot 40 ut.% mesa ali u`itnih klavni~nih
proizvodov (drobovine) katere koli vrste, vklju~no z
ma{~obami katere koli vrste ali kakr{nega koli izvora

6,3

1602 49 900 *

– – – drugo

6,3

1602 50

– Goved:

1602 50 100 *

– – nekuhano; me{anice kuhanega mesa ali u`itnih klavni~nih proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali u`itnih klavni~nih
proizvodov

6,3

– – drugo:
– – – v nepredu{nih posodah:
1602 50 310 *

– – – – konzervirana govedina

6,3

1602 50 390 *

– – – – drugo

6,3

1602 50 800 *

– – – drugo

6,3

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za {opke ali za okras, sve`e,
posu{eno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali druga~e pripravljeno

0603 10

– Sve`e:

0705

Solata (Lactuca sativa) in radi~ (Cichorium spp.), sve`a ali ohlajena

15

neomejena
50

– Solata:
0705 11

– – v glavicah:

0705 11 800

– – – od 1. do 31. decembra

0806

Grozdje, sve`e ali suho

0806 10

– Sve`e:

0810

Drugo sadje, sve`e

10
neomejena
pr
neomejena
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Poimenovanje

0810 20

– Maline, robide, murve in rubus ursinus (kri`anec med robido in
malino):

1005

Koruza

1005 90 000

– Druga

1512

Olje iz son~ni~nih semen, semen `afranike in bomba`evega semena in
njihove frakcije, pre~i{~eno ali nepre~i{~eno, toda kemi~no nemodificirano

Stran 3365

Carinska
stopnja (1)

Koli~ina
(t)

15

pr

15000
150

– Olje iz son~nic in `afranike in njegove frakcije:
1512 11

– – surovo olje:
– – – drugo:

1512 11 910

(1)

– – – – olje iz son~ni~nih semen

pr

Kjer je navedena {tirimestna, {estmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je dolo~ena
v prilogi, uporablja za vse tarifne pod{tevilke v okviru navedene tarifne oznake.

PRILOGA 6
Tarifna oznaka

Poimenovanje

1601

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih u‘itnih klavni~nih proizvodov ali krvi; sestavljena ‘ivila na osnovi teh proizvodov

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali kri

1602 90

– Drugo, vklju~no z izdelki iz krvi katerih koli `ivali:

(1)

Uvozna
dajatev (1)

Koli~ina
(t)

28

100

28

100

Kjer je navedena {tirimestna, {estmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je dolo~ena
v prilogi, uporablja za vse tarifne pod{tevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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PROTOKOL 7
o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in na~inih upravnega sodelovanja

VSEBINA

– 25. ~len

Uvoz po delih

– 26. ~len

Izjeme pri dokazilu o poreklu

I.ODDELEK

SPLO[NE DOLO^BE

– 27. ~len

Spremljajo~i dokumenti

– 1. ~len

Definicije

– 28. ~len

II.ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S
POREKLOM"

Hramba dokazil o poreklu in spremljajo~ih
dokumentov

– 29. ~len

Razlike in formalne napake

– 2. ~len

Splo{ne zahteve

– 30. ~len

Zneski, izra`eni v ekujih

– 3. ~len

Dvostranska kumulacija porekla

VI.ODDELEK

– 4. ~len

Diagonalna kumulacija porekla

DOGOVORI O UPRAVNEM
SODELOVANJU

– 5. ~len

V celoti pridobljeni izdelki

– 31. ~len

Medsebojno sodelovanje

– 6. ~len

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

– 32. ~len

Preverjanje dokazil o poreklu

– 7. ~len

Nezadostni postopki obdelave ali
predelave

– 33. ~len

Re{evanje sporov

– 34. ~len

Kazni

– 8. ~len

Enota kvalifikacije

– 35. ~len

Proste cone

– 9. ~len

Dodatki, nadomestni deli in orodje

VII.ODDELEK

KON^NE DOLO^B

– 10. ~len

Garniture

– 36. ~len

Spremembe in dopolnitve Protokola

– 11. ~len

Nevtralni elementi

– 37. ~len

Carinski pododbor

III.ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

– 38. ~len

Priloge I - V

– 12. ~len

Na~elo teritorialnosti

– 39. ~len

Prehodno obdobje

– 13. ~len

Neposredni prevoz

– 14. ~len

Razstave

IV.ODDELEK

POVRA^ILO CARINE ALI
OPROSTITEV PLA^ILA CARINE

– 15. ~len

Prepoved povra~ila carine ali oprostitve
pla~ila carine

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

– 16. ~len

Splo{ne zahteve

– 17. ~len

Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
EUR.1

– 18. ~len

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga
EUR.1

– 19. ~len
– 20. ~len

I. ODDELEK
SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Definicije
Za namene tega Protokola:
a)

"izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali
predelave vklju~no s sestavljanjem ali posebnimi
postopki;

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1

b)

"material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni
del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali izdelanega
dokazila oporeklu

c)

"izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, ~eprav je
namenjen kasnej{i uporabi pri drugem postopku
izdelave;

d)

"blago" pomeni materiale in izdelke;

e)

"carinska vrednost" pomeni vrednost, dolo~eno v skladu
s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII ~lena

– 21. ~len

Pogoji za izjavo na ra~unu

– 22. ~len

Poobla{~eni izvoznik

– 23. ~len

Veljavnost dokazila o poreklu

– 24. ~len

Predlo`itev dokazila o poreklu
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Splo{nega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);
f)

b)

"cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se pla~a za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v dr‘avi
pogodbenici, v podjetju katerega se opravi zadnja
obdelava ali predelava pod pogojem, da cena vklju~uje
vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanj{ano za
vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri
izvozu pridobljenega izdelka;

g)

"vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, ~e ta ni
znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
pla~ano za materiale v dr‘avi pogodbenici;

h)

"vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in
se uporablja mutatis mutandis;

i)

"dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna,
zmanj{ana za carinsko vrednost vsakega vklju~enega
izdelka, ki nima porekla dr‘ave, v kateri so bili ti izdelki
pridobljeni;

Stran 3367

izdelki, pridobljeni v tej dr‘avi pogodbenici, ki
vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na
njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani v tej dr‘avi pogodbenici v
smislu 6. ~lena tega Protokola;

3. ~len
Dvostranska kumulacija porekla
Materiali s poreklom iz dr‘ave pogodbenice, ki uva‘a, se
{tejejo za materiale s poreklom iz dr‘ave pogodbenice, ki
izva‘a, ~e so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne
bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani,
pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to
dolo~a prvi odstavek 7. ~lena tega Protokola.

4. ~len

j)

"poglavja" in "tarifne {tevilke" pomenijo poglavja in
tarifne {tevilke ({tiri{tevil~ne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in {ifrskih oznak blaga", ki se v tem
Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k)

"uvr{~en" se nana{a na uvrstitev izdelka ali materiala v
dolo~eno tarifno {tevilko;

l)

"po{iljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik po{ilja
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali ~e ni takega dokumenta, izdelke,
ki so zajeti na enem ra~unu;

m)

"ozemlje" vklju~uje teritorialne vode.

II. ODDELEK
DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2. ~len
Splo{ne zahteve
1.

Diagonalna kumulacija porekla
1.
Ob upo{tevanju dolo~b drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz druge dr‘ave pogodbenice, kot je
dr‘ava pogodbenica, ki uva‘a, Evropske skupnosti,Bolgarije,
Latvije, Litve, Estonije, Islandije, Norve{ke ali [vice v smislu
Sporazumov med dr‘avo pogodbenico in temi dr‘avami pri
vklju~itvi v izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko {tejejo za
materiale s poreklom iz te dr‘ave pogodbenice. Ni treba, da bi
bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2.
Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na
podlagi prvega odstavka se lahko {e naprej {tejejo kot izdelki
s poreklom iz dr‘ave pogodbenice samo, ~e tam dodana
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s poreklom
iz katerekoli dr‘ave, omenjene v prvem odstavku. ^e to ni
tako, se ti izdelki lahko {tejejo za izdelke s poreklom iz dr‘ave,
omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala najve~jo
vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri dolo~itvi
porekla se ne upo{tevajo materiali s poreklom iz drugih
dr‘av, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti obdelani
ali predelani v dr‘avi pogodbenici.
3.
V tem ~lenu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo, kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov
s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila
v tem Protokolu. Dr‘ave pogodbenice se bodo obve{~ale o
podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu
blaga, ki so jih sklenili z drugimi dr‘avami, omenjenimi v
prvem odstavku.

Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji
izdelki {tejejo za izdelke s poreklom iz dr‘ave
pogodbenice:

5. ~len
V celoti pridobljeni izdelki

a)

izdelki, v celoti pridobljeni v tej dr‘avi pogodbeniciv
smislu 5. ~lena tega Protokola;

1.

[teje se, da so v celoti pridobljeni v dr‘avi pogodbenici:
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6. ~len

a)

mineralni izdelki,
morskega dna;

tam pridobljeni iz zemlje ali

b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

c)

tam povr‘ene in vzrejene ‘ive ‘ivali;

d)

izdelki, pridobljeni iz ‘ivih tam vzrejenih ‘ivali;

e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
dr‘ave pogodbenicw;

g)

izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izklju~no iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h)

tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za recikla‘o
surovin, vklju~no z rabljenimi gumami, primernimi le
za projektiranje ali uporabo kot odpadek;

2.
Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki
se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo
pod pogojem:

i)

odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

a)

da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,

j)

izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izklju~no pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim;

b)

kjer katerikoli od odstotkov, podanih v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni prese‘en na
podlagi uporabe tega odstavka.

k)

blago, tam izdelano izklju~no iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvr{~ajo v 50. do
63. poglavje Harmoniziranega sistema.

2.
Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje"
v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

3.
Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
dolo~a 7. ~len.

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

a)

ki so registrirani ali se vodijo v dr‘avi pogodbenici;

b)

ki plujejo pod zastavo te dr‘ave pogodbenice ;

c)

ki so najmanj 50 odstotkov v lasti dr‘avljanov te dr‘ave
pogodbenice ali dru‘be s sede‘em v eni od dr‘av
pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji,
predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter
ve~ina ~lanov takih odborov dr‘avljani te dr‘ave
pogodbenice in, {e dodatno, ~e v primeru osebnih ali
kapitalskih dru‘b vsaj polovica kapitala pripada tej
dr‘avi pogodbenici
ali javnim organom
ali
dr‘avljanom te dr‘ave pogodbenice;

d)

e)

katerih kapitan in ~astniki so dr‘avljani te dr‘ave
pogodbenice; in
katerih najmanj 75 odstotkov ~lanov posadke so
dr‘avljani te dr‘ave pogodbenice.

1.
Za namene 2. ~lena se {teje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, ~e so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nana{ajo samo na take materiale. To
pomeni, ~e se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vklju~en,
ne uporabljajo zanj in se ne upo{tevajo materiali brez porekla,
ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.

7. ~len
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1.
[teje se, da so naslednji postopki obdelave ali predelave
nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne
glede na to, ali je zado{~eno zahtevam iz 6. ~lena:
a)

postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom
in
skladi{~enjem
(prezra~evanje,
razprostiranje, su{enje, hlajenje, soljenje, dajanje v
‘veplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje po{kodovanih delov in podobni
postopki);

b)

preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvr{~anje, usklajevanje (vklju~no s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje,
rezanje;
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c)

i)
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9. ~len

spremembe v embala‘i ter razstavljanje in
sestavljanje po{iljk;

Dodatki, nadomestni deli in orodje
ii)

d)

preprosto pakiranje v steklenice, ~utare, vre~ke,
zaboje, {katle, pritrjevanje na kartone ali plo{~e
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

Dodatki, nadomestni in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, in so del obi~ajne opreme
in vklju~eni v njeno ceno ali pa niso posebej zara~unani, se
{tejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embala‘o;
10. ~len

e)

preprosto me{anje izdelkov ne glede na to, ali so
razli~nih vrst ali ne, ~e ena ali ve~ sestavin me{anice ne
ustreza pogojem, dolo~enim v tem Protokolu, da bi jih
lahko {teli za izdelke s poreklom iz dr‘ave pogodbenice;

f)

enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g)

kombinacija dveh ali ve~ postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f);

h)

zakol ‘ivali.

Garniture
Garniture se v skladu s splo{nim pravilom {t.3
Harmoniziranega sistema {tejejo za garniture s poreklom,
kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa
takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki
imajo poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

11. ~len

2.
Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku {tejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upo{tevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v dr‘avi pogodbenici.

8. ~len
Enota kvalifikacije

Nevtralni elementi
Da bi dolo~ili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:
a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;

1.
Enota kvalifikacije za uporabo dolo~b tega Protokola je
dolo~en izdelek, ki se {teje za osnovno enoto, kadar se dolo~a
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega
sistema.
Iz tega sledi:

d) blago, ki ni vklju~eno ali ni namenjeno za vklju~itev v
kon~no sestavo izdelka.

III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

a)

kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvr{~a po pogojih
Harmoniziranega sistema v eno tarifno {tevilko, potem
celota pomeni enoto kvalifikacije,

12. ~len
Na~elo teritorialnosti

b)

kadar je po{iljka sestavljena iz dolo~enega {tevila
enakih izdelkov, ki se uvr{~ajo v enako tarifno {tevilko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi dolo~b
tega Protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

1.
Pogoji, dolo~eni v II. oddelku, ki se nana{ajo na
pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v dr‘avi
pogodbenici izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je dolo~eno v
4. ~lenu.

2.
^e je v skladu s splo{nim pravilom {t.5
Harmoniziranega sistema embala‘a vklju~ena v izdelek
zaradi uvr{~anja, mora biti vklju~ena tudi pri dolo~anju
porekla.

2.
^e se blago s poreklom, izvo‘eno iz dr‘ave pogodbenice
v drugo dr‘avo, vrne, se z izjemo dolo~b 4. ~lena mora {teti
za blago brez porekla, razen ~e se carinskim organom lahko
zadovoljivo doka‘e:

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3370

[t. 38 – 28. VI. 1997

a)

da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvo‘eno, in

a)

je izvoznik te izdelke poslal iz dr‘ave pogodbenice v
dr‘avo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b)

da na njem, medtem ko je bilo v tisti dr‘avi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakr{ni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

b)

je ta izvoznik izdelke prodal ali druga~e odstopil osebi v
dr‘avi pogodbenici;

c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d)

izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

13. ~len
Neposredni prevoz
1.
Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem
Sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega Protokola in se preva‘ajo neposredno med
dr‘avami pogodbenicami ali ~ez ozemlja drugih dr‘av,
omenjenih v 4. ~lenu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno po{iljko, lahko preva‘ajo ~ez druga ozemlja,
~e do tega pride, s pretovarjanjem ali za~asnim skladi{~enjem
na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v dr‘avi tranzita ali
skladi{~enja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na
njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja,
ponovnega natovarjanja ali kakr{nikoli postopki za ohranitev
blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko po{iljajo po cevovodih ~ez
ozemlja, ki niso ozemlja dr‘ave pogodbenice.
2.
Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, dolo~eni v prvem
odstavku, je treba predlo‘iti carinskim organom dr‘ave
uvoznice:
a)

2.
Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v
skladu z dolo~bami V. oddelka in predlo‘eno carinskim
organom dr‘ave uvoznice na obi~ajen na~in. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3.
Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske,
industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov, in v ~asu katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK
POVRA^ILO CARINE ALI OPROSTITEV PLA^ILA
CARINE

en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz dr‘ave
izvoznice ~ez dr‘avo tranzita; ali
15. ~len

b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi dr‘ave tranzita, ki:
(i)

vsebuje natan~en opis izdelkov,

(ii)

navaja datume raztovarjanja in ponovnega
natovarjanja izdelkov in ~e ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki
zadr‘ani v dr‘avi tranzita, ali
c)

~e teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14. ~len

Prepoved povra~ila carine ali oprostitve pla~ila carine
1.
Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz dr‘ave pogodbenice ali iz ene od
drugih dr‘av, omenjenih v 4. ~lenu, za katere se izda ali izdela
dokazilo o poreklu v skladu z dolo~bami V. oddelka, se v tej
dr‘avi pogodbenici ne morejo uveljavljati kakr{nakoli
povra~ila carine ali oprostitve pla~ila carine.
2.
Prepoved iz prvega odstavka se nana{a na kakr{nokoli
povra~ilo, odpustitev ali nepla~ilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni u~inek, ki se lahko
uporablja v dr‘avi pogodbenici, posredno ali neposredno za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, ~e tam
ostanejo za doma~o porabo.

Razstave
1.
Za izdelke s poreklom, ki se po{iljajo na razstavo v
drugo dr‘avo razen tistih, ki so omenjene v 4. ~lenu in so po
razstavi prodani z namenom uvoza v dr‘avo pogodbenico, pri
uvozu veljajo ugodnosti po dolo~bah tega Sporazuma pod
pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo doka‘e, da:

3.
Izvoznik izdelkov, na katere se nana{a dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predlo‘iti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povra~ilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
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u~inkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
pla~ane.
4.
Dolo~be prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embala‘o v smislu drugega odstavka 8. ~lena,
za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. ~lena in za
izdelke v garniturah v smislu 10. ~lena, ~e so taki predmeti
brez porekla.

Stran 3371

2.
Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih dolo~a 26. ~len,
veljajo ugodnosti tega Sporazuma, ne da bi bilo treba
predlo‘iti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.

17. ~len
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

5.
Dolo~be prvega do ~etrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne
prepre~ujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
dolo~bami Sporazuma.
6.
Ne glede na prvi odstavek lahko dr‘ava pogodbenica
uporablja sistem povra~ila carine ali oprostitve pla~ila
carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim u~inkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov
s poreklom, ob upo{tevanju naslednjih dolo~b:
a)

za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadr‘i 5odstotna carinska dajatev ali tista ni‘ja stopnja, ki velja
v tej dr‘avi pogodbenici;

b)

za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje
Harmoniziranega sistema se lahko zadr‘i 10-odstotna
carinska dajatev ali tista ni‘ja stopnja, ki velja v tej
dr‘avi pogodbenici.

Dolo~be tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 1998 in
se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU

16. ~len
Splo{ne zahteve
1.
Za izdelke s poreklom iz dr‘ave pogodbenice pri uvozu
v drugo dr‘avo pogodbenico
veljajo ugodnosti tega
Sporazuma ob predlo‘itvi bodisi:
a)

potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v
Prilogi III; ali

b)

v primerih, dolo~enih v prvem odstavku 21. ~lena,
izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na
ra~unu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natan~no opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogo~e identificirati (v nadaljevanju "izjava na
ra~unu").

1.
Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
dr‘ave izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega poobla{~enega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.
2.
V ta namen izpolni izvoznik ali njegov poobla{~eni
zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od jezikov dr‘av pogodbenic ali dr‘av,
omenjenih v 4. ~lenu, in v skladu z dolo~bami doma~ega
prava dr‘ave izvoznice. ^e so pisani z roko, morajo biti
izpolnjeni s ~rnilom in s tiskanimi ~rkami. Izdelki morajo biti
opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic.
^e rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico
opisa potegniti vodoravno ~rto in pre~rtati prazen prostor pod
njo.
3.
Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih
organov dr‘ave izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predlo‘i vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega Protokola.
4.
Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
dr‘ave dr‘ave pogodbenice ali druge dr‘ave, omenjene v 4.
~lenu, ~e se izdelki lahko {tejejo za izdelke s poreklom iz
dr‘ave pogodbenice ali iz ene od drugih dr‘av, omenjenih v
4. ~lenu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.
5.
Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakr{enkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakr{enkoli drug pregled, ki
se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1,
tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor,
namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izklju~uje vse
mo‘nosti goljufije.
6.
Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti
naveden v rubriki 11 potrdila.
7.
Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz
opravljen ali zagotovljen.
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18. ~len
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1.
Ne glede na sedmi odstavek 17. ~lena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nana{a:
(a)

~e ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoli{~in; ali

(b)

~e se carinskim organom zadovoljivo doka‘e, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehni~nih razlogov ni bilo sprejeto.

2.
Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nana{a
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3.
Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga
EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, ~e se
podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem
spisu.
4.
Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno,
morajo imeti eno od naslednjih navedb:
9<67$9(12'267$7(²1,
,='$121$.1$'12
:<67$9,21(5(75263(.7<:1,(
.,$'9$9,66=$0(1É/(*(6+$7//<$/
9<67$9(1d'2'$72²1(
“ISSUED RETROSPECTIVELY”,
“DELIVRE A POSTERIORI”,
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,
“EMIS A POSTERIORI”
ali izraz v jeziku drugih dr`av, omenjenih v 4.~lenu.
5.
Zaznamek iz ~etrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko "Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. ~len
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1.
V primeru tatvine, izgube ali uni~enja potrdila o
prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih
dokumentov, ki jih imajo.
2.
Na ta na~in izdani dvojnik mora biti ozna~en z eno od
naslednjih besed:
“DUPLIKÁT”
“DVOJNIK”
“DUPLIKAT”
“MÁSOLAT”
“DUPLICATE”
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“DUPLICATA”
“DUPLICAT”
ali izraz v jeziku drugih dr`av, omenjenih v 4. ~lenu.
3.
Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
rubriko "Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4.
Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega
potrdila o prometu blaga EUR.1, za~ne veljati s tem
datumom.

20. ~len
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
^e so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
dr`avi pogodbenici je mogo~e zamenjati prvotno dokazilo o
poreklu z enim ali ve~ potrdili o poreklu blaga EUR.1 z
namenom po{iljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam
znotraj dr`av pogodbenic. Nadomestno potrdilo(a) o prometu
blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so
bili dani izdelki.

21. ~len
Pogoji za izjavo na ra~unu
1.
Izjavo na ra~unu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16. ~lena, lahko da:
(a)

poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena ali

(b)

katerikoli izvoznik za vsako po{iljko, ki jo sestavlja
eden ali ve~ paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom,
katerih skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2.
Izjavo na ra~unu je mo`no dati, ~e se izdelki, na katere
se nana{a, lahko {tejejo za izdelke s poreklom iz dr`ave
pogodbenice ali iz ene od drugih dr`av, omenjenih v 4. ~lenu
in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.
3.
Izvoznik, ki daje izjavo na ra~unu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov dr`ave izvoznice
predlo`i vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.
4.
Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na ra~un, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih razli~ic, ki so
navedene v tej prilogi, v skladu z dolo~bami doma~ega prava
dr`ave izvoznice. ^e je pisana z roko, mora biti napisana s
~rnilom in s tiskanimi ~rkami.
5.
Izjave na ra~unu morajo imeti originalni lastnoro~ni
podpis izvoznika. Vendar se od poobla{~enega izvoznika v
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smislu 22. ~lena ne zahteva , da podpisuje take izjave pod
pogojem, da carinskim organom dr‘ave izvoznice da svoje
pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na ra~unu, po kateri ga je mo‘no identificirati, kot da jo
je lastnoro~no podpisal.
6.
Izjavo na ra~unu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov,
na katere se nana{a, ali naknadno pod pogojem, da je
predlo‘ena carinskim organom v dr‘avi izvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nana{a.

22. ~len
Poobla{~eni izvoznik
1.
Carinski organi dr‘ave izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, ki pogosto odpremlja po{iljke
izdelkov po tem Sporazumu, da daje izjave na ra~unu ne glede
na vrednost izdelkov, na katere se nana{a. Izvoznik, ki prosi za
tako pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim
organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla
teh izdelkov kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.
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3.
V drugih primerih zakasnele predlo‘itve lahko carinski
organi dr‘ave uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, ~e so
jim bili izdelki predlo‘eni pred tem kon~nim datumom.

24. ~len
Predlo‘itev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predlo‘ijo carinskim organom dr‘ave
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej dr‘avi.
Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu
ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja
izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo
potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.

25. ~len
Uvoz po delih

3.
Carinski organi dodelijo poobla{~enemu izvozniku
{tevilko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
ra~unu.

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpi{ejo
carinski organi dr‘ave uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni
izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splo{nega
pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni {tevilki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema uva‘ajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predlo‘i eno samo dokazilo o
poreklu.

4.
Carinski organi spremljajo, kako poobla{~eni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

26. ~len

2.
Carinski organi lahko odobrijo status poobla{~enega
izvoznika glede na kakr{nekoli pogoje, za katere menijo, da so
primerni.

5.
Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar poobla{~eni izvoznik ne daje ve~
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali pooblastilo druga~e
nepravilno uporablja.

23. ~len
Veljavnost dokazila o poreklu
1.
Dokazilo o poreklu velja {tiri mesece od datuma izdaje
v dr‘avi izvoznici in v tem roku mora biti predlo‘eno
carinskim organom dr‘ave uvoznice.
2.
Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom dr‘ave
uvoznice predlo‘ena po izteku roka za predlo‘itev,
dolo~enega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave,~e jih zaradi izjemnih
okoli{~in ni bilo mo‘no predlo‘iti do postavljenega kon~nega
datuma.

Izjeme pri dokazilu o poreklu
1.
Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki po{iljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predlo‘iti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uva‘ajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega Protokola, in ni dvoma o resni~nosti take
izjave. ^e se izdelki po{iljajo po po{ti, se izjava lahko napi{e
na carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se prilo‘i
temu dokumentu.
2.
Ob~asni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih dru‘in, se ne
{tejejo za uvoze v trgovinske namene, ~e je iz narave in
koli~ine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3.
Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, ~e gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, ~e gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.
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27. ~len

29. ~len

Spremljajo~i dokumenti

Razlike in formalne napake

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. ~lena in tretjem
odstavku 21. ~lena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja,
da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali
izjavo na ra~unu, lahko {tejejo za izdelke s poreklom iz dr‘ave
pogodbenice ali iz ene od drugih dr‘av, omenjenih v 4. ~lenu,
in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim
lahko:
(a)
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neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve izdelka,
kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

1.
^e so ugotovljene manj{e razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predlo‘eni carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ni~nosti
omenjenega dokazila, ~e se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predlo‘enim izdelkom.
2.
O~itne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, ~e te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30. ~len
(b)

(c)

(d)

dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, ki so izdani ali izdelani v dr‘avi
pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z doma~im
pravom;
dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v dr‘avi pogodbenici, izdani ali
izdelani v dr‘avi pogodbenici, kjer se uporabljajo v
skladu z doma~im pravom;
potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na ra~unih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v dr‘avi pogodbenici v skladu s tem
Protokolom ali v eni od drugih dr‘av, omenjenih v 4.
~lenu, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem Protokolu.

28. ~len
Hramba dokazil o poreklu in spremljajo~ih dokumentov
1.
Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene
v tretjem odstavku 17. ~lena.
2.
Izvoznik, ki daje izjavo na ra~unu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v
tretjem odstavku 21. ~lena.

Zneski, izra‘eni v ekujih
1.
Zneske v valuti dr‘ave pogodbenice, ki izva‘a, ki
ustrezajo zneskom, izra‘enim v ekujih, dolo~i dr‘ava
pogodbenica, ki izva‘a in jih sporo~i dr‘avi pogodbenici, ki
uva‘a.
2.
Kadar so zneski vi{ji od ustreznih zneskov, ki jih je
dolo~ila dr‘ava pogodbenica, ki uva‘a, jih mora slednja
sprejeti, ~e so izdelki zara~unani v valuti dr‘ave pogodbenice,
ki izva‘a. Kadar so izdelki zara~unani v valuti druge dr‘ave,
omenjene v 4. ~lenu, mora dr‘ava pogodbenica, ki uva‘a
priznati zneske, ki jih je ta dr‘ava notificirala.
3.
Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
dr‘ave, so protivrednosti zneskov v valuti te dr‘ave zneskov,
izra‘enih v ekujih po te~aju na prvi delovni dan v oktobru
1995.
4.
Skupni odbor na zahtevo dr‘ave pogodbenice pregleda
v ekujih izra‘ene zneske in njihovo protivrednost v doma~ih
valutah dr‘ave pogodbenice. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
zni‘ali v nobeni doma~i valuti in bo nadalje upo{teval
za‘eleno ohranjanje realnih u~inkov zadevnih vrednostnih
omejitev. V ta namen se lahko odlo~i za spremembo zneskov
izra‘enih v ekujih.

VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

3
Carinski organi dr‘ave izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. ~lena.

31. ~len
Medsebojno sodelovanje

4.
Carinski organi dr‘ave uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na ra~unih, ki
so jim bili predlo‘eni.

1.
Carinski organi dr‘av pogodbenic si medsebojno
izmenjajo vzor~ne odtise ‘igov, ki jih uporabljajo njihovi
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carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1,
in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh
potrdil in izjav na ra~unih.
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33. ~len
Re{evanje sporov

2.
Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si
dr‘ave pogodbenice preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil
o prometu blaga EUR.1 ali izjav na ra~unih ter to~nosti
informacij, ki so tam navedene.

^e pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
~lena, ki jih ni mogo~e re{iti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali ~e se pojavi vpra{anje glede
razlage tega Protokola, jih je treba predlo‘iti Skupnemu
odboru.

32. ~len

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
dr‘ave uvoznice re{ujejo v skladu z zakonodajo te dr‘ave.

Preverjanje dokazil o poreklu
1.
Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naklju~no ali
kadar carinski organi dr‘ave uvoznice upravi~eno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega Protokola.
2.
Zaradi izvajanja dolo~b prvega odstavka morajo
carinski organi dr‘ave uvoznice vrniti potrdilo o prometu
blaga EUR.1 in ra~un, ~e je bil predlo‘en, izjavo na ra~unu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom dr‘ave izvoznice
in, ~e tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo
zahtevi za preverjanje se po{lje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki ka‘e, da so podatki na dokazilu o poreklu
napa~ni.
3.
Preverjanje opravljajo carinski organi dr‘ave izvoznice.
V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakr{enkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4.
^e se carinski organi dr‘ave uvoznice odlo~ijo, da bodo
za~asno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko ~akajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z
varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5.
Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti
o izidih preverjanja obve{~eni takoj, ko je mogo~e. Izidi
morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in ~e se
izdelki, na katere se nana{ajo, lahko {tejejo za izdelke s
poreklom iz dr‘ave pogodbenice ali iz ene od drugih dr‘av, ki
so omenjene v 4. ~lenu ter izpolnjujejo druge zahteve tega
Protokola.
6.
^e v primerih upravi~enega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali ~e
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za dolo~itev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravo poreklo
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoli{~inah, zavrnejo upravi~enost za preferencialno
obravnavo.

34. ~len
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzro~i, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

35. ~len
Proste cone
1.
Dr‘ave pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da
zagotovijo, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema
dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono
na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen obi~ajnih, ki so
potrebni za prepre~evanje njihovega poslab{anja.
2.
^e se z uporabo izjeme od dolo~b prvega odstavka
izdelki s poreklom iz dr‘ave pogodbenice uvozijo v prosto
cono s prilo‘enim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo
zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, ~e je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z dolo~bami tega
Protokola.

VII. ODDELEK
KON^NE DOLO^BE

36. ~len
Spremembe in dopolnitve Protokola
Skupni svet lahko odlo~i, da spremeni ali dopolni dolo~be tega
Protokola.
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37. ~len

a)

dolgoro~na potrdila o prometu o prometu blaga EUR.1,
izdana v skladu s prej{njim Protokolom7, overjena z
‘igom pristojnih carinskih organov dr‘ave pogodbenice,
ki izva‘a;

b)

potrdila o prometu blaga EUR.1, vnaprej overjena z
‘igom pristojnih carinskih organov dr‘ave pogodbenice,
ki izva‘a;

c)

potrdila o prometu blaga EUR.1, izdana v skladu s s
prej{njim Protokolom 7, ki jih overi poobla{~eni
izvoznik s posebnim ‘igom, ki so ga odobrili carinski
organi dr‘ave pogodbenice, ki izva‘a;

iv)

obrazce EUR.2 ali izjave na ra~unu, izdane v skladu s
prej{njim Protokolom 7..

Carinski pododbor
1.
Ustanovi se carinski pododbor z nalogo, da izvaja
upravno sodelovanje z namenom pravilne in enotne uporabe
tega Protokola in izvajanja nalog iz carinskega podro~ja, ki bi
mu lahko bile zaupane.
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2.
Pododbor sestavljajo strokovnjaki iz dr‘av pogodbenic,
odgovorni za vpra{anja v zvezi s carinska vpra{anja.

38. ~len
Priloge
Priloge I - V k temu Protokolu so njegov sestavni del.

39. ~len
Prehodno obdobje
1.
Pristojni carinski organi dr‘av pogodbenic sprejemajo
kot veljavna dokazila o poreklu v smislu tega Protokola:

2.
Pristojni carinski organi dr‘av pogodbenic sprejemajo
zahtevke za naknadno preverjanje navedenih dokumentov
dve leti po izdaji in izdelavi dokazila o poreklu. Ta
preverjanja morajo biti usklajena s VI. oddelkom tega
Protokola.

PRILOGA I K PROTOKOLU 7
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:

2.3

^e seznam vsebuje razli~na pravila, ki se uporabljajo za
razli~ne izdelke v okviru ene tarifne {tevilke, je v
vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne {tevilke,
za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3.
ali 4. stolpcu.

2.4

^e je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo dolo~eno
tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik mo‘nost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, dolo~eno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. ^e v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, dolo~eno v 3. stolpcu.

Seznam dolo~a pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko {teli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. ~lena
tega Protokola.
Opomba 2:
2.1

2.2

Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna {tevilka ali
{tevilka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno {tevilko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je dolo~eno pravilo v 3.
ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom
v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo samo za del tarifne {tevilke, opisane v 2.
stolpcu.
^e je v 1.stolpcu zdru‘enih ve~ tarifnih {tevilk ali pa je
navedena {tevilka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splo{en, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvr{~ajo v tarifne {tevilke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne {tevilke, zdru‘ene v 1.
stolpcu.

Opomba 3:
3.1

Dolo~be 6. ~lena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to,
ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v dr‘avah
pogodbenicah.
Na primer:
Motor iz tarifne {tevilke 8407, za katerega pravilo dolo~a, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s
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lo~enega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake
narave na zgodnej{i stopnji izdelave.

kovanjem" iz tarifne {tevilke ex 7224.
^e je bilo to kovanje opravljeno v dr‘avi pogodbenici iz
ingota brez porekla, potem je ‘e pridobil poreklo na
podlagi pravila za tarifno {tevilko ex 7224 na seznamu.

Na primer:
^e gre za obla~ila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, ~e je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni mo‘no za~eti pri
netkanem blagu - ~eprav netkano blago obi~ajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je za~etni
material obi~ajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.

Zato se pri izra~unu vrednosti motorja {teje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v dr‘avi pogodbenici. Zato se vrednost
ingota brez porekla ne upo{teva, ko se se{teva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.
3.2

3.3

3.4

3.5

Pravilo v seznamu pomeni najmanj{i del obdelave ali
predelave in ve~ predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej ~e
pravilo dolo~a, da je mo‘no na dolo~eni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnej{i stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnej{i stopnji pa ni.
Ne glede na opombo 3.2, ~e pravilo dolo~a, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne {tevilke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne {tevilke kot
izdelek, ki pa morajo upo{tevati kakr{nekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne
{tevilke, v{tev{i druge materiale iz tarifne {tevilke..."
pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvr{~eni
v isto tarifno {tevilko kot izdelek z druga~nim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.
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3.6

^e pravilo v seznamu navaja za najve~jo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve
odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta
se{tevati. Z drugimi besedami, najve~ja vrednost vseh
uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
prese~i najvi{je od navedenih odstotnih postavk. Poleg
tega posamezne odstotne postavke, ki se nana{ajo na
dolo~ene materiale, ne smejo biti prese‘ene.

Opomba 4:
4.1

Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za
vlakna, ki niso umetna ali sinteti~na. Omejen je na
stopnje pred predenjem, vklju~no z odpadki, in, razen ~e
ni druga~e dolo~eno, zajema vlakna, ki so bila mikana,
~esana ali druga~e obdelana, vendar ne spredena.

4.2

Izraz "naravna vlakna" vklju~uje konjsko ‘imo iz tarifne
{tevilke 0503, svilo iz tarifnih {tevilk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo ‘ivalsko dlako
iz tarifnih {tevilk 5101 do 5105, bomba‘na vlakna iz
tarifnih {tevilk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih {tevilk 5301 do 5305.

Na primer:

4.3

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 dolo~a, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med
drugimi materiali uporabijo tudi kemi~ni materiali. To
pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

Izrazi "tekstilna ka{a", "kemi~ni materiali" in "materiali
za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvr{~ajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sinteti~nih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4

Izraz "umetna ali sinteti~na rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sinteti~ne ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih {tevilk 5501 do 5507.

Kadar pravilo na seznamu dolo~a, da se izdelek lahko
izdela iz ve~ kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
uporabi katerikoli material ali ve~ materialov. Ne
zahteva pa, da je treba uporabiti vse.

Kadar pravilo v seznamu dolo~a, da mora biti izdelek
izdelan iz dolo~enega materiala, ta pogoj o~itno ne
prepre~uje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Opomba 5:
5.1

^e se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, ~e se upo{tevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne te‘e vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, dolo~eni v
3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2

Vendar pa se odstopanje iz opobe 5.1 lahko uporabi le
za me{ane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali ve~
osnovnih tekstilnih materialov.

Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne {tevilke 1904, ki
posebej izklju~uje uporabo ‘itaric in njihovih izdelkov,
ne prepre~uje uporabe mineralnih soli, kemikalij in
drugih dodatkov, ki niso izdelki iz ‘itaric.
Vendar se to ne uporablja za izdelke, ki so, ~eprav ne
morejo biti izdelani iz posameznega materiala, do-
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Osnovni tekstilni materiali so:
–

svila

–

volna

–

groba `ivalska dlaka
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sinteti~nih rezanih vlaken iz tarifne {tevilke 5509, je
me{ana tkanina. Zato se lahko sinteti~na preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemi~nih materialov ali tekstilne ka{e) ali volnena preja,
ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo
iz naravnih vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali kako
druga~e pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna te‘a
ne presega 10% te‘e tkanine.

–

fina `ivalska dlaka

–

konjska `ima

–

bomba`

–

materiali za izdelavo papirja in papir

–

lan

Na primer:

–

konoplja

–

juta in druga tekstilna vlakna iz li~ja

–

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

–

kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

–

sinteti~ni filamenti

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne {tevilke 5802, izdelana iz bomba‘ne preje iz tarifne {tevilke 5205 in iz bomba‘ne tkanine iz tarifne {tevilke 5210, je me{an izdelek
le, ~e je bomba‘na tkanina sama me{ana tkanina, izdelana iz prej, uvr{~enih v dve razli~ni tarifni {tevilki ali ~e
so uporabljene bomba‘ne preje same me{anice.

–

umetni filamenti

–

sinteti~na rezana vlakna iz polipropilena

–

sinteti~na rezana vlakna iz poliestra

–

sinteti~na rezana vlakna iz poliamida

–

sinteti~na rezana vlakna iz poliakrilonitrila

–

sinteti~na rezana vlakna iz poiimida

^e bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bomba‘ne preje iz tarifne {tevilke 5205 in iz sinteti~ne tkanine iz tarifne {tevilke 5407, bi o~itno bila uporabljena
preja iz dveh razli~nih osnovnih tekstilnih materialov in
je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina me{an izdelek.

–

sinteti~na rezana vlakna iz politetrafluoretilena

Na primer:

–

sinteti~na rezana vlakna iz polifenilensulfida

–

sinteti~na rezana vlakna iz polivinilklorida,

–

druga sinteti~na rezana vlakna

–

umetna rezana vlakna iz viskoze

–

druga umetna rezana vlakna

–

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne

–

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne

–

izdelki iz tarifne {tevilke 5605 (metalizirana preja),
ki vklju~ujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali
z jedrom iz plasti~nega sloja, prevle~enega ali ne z
aluminijastim prahom, {irine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plasti~nima slojema

–

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bomba‘ne preje, na podlagi iz jute, je me{an izdelek, ker
so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se
vsak material brez porekla, ki je na kasnej{i stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna te‘a ne presega 10 % te‘e
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili
podlago iz jute, umetno prejo in/ali bomba‘na vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upo{teva pogoj
glede te‘e.
5.3

Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana,
laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano
ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4

Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plasti~nega sloja, prevle~enega ali
ne z aluminijastim prahom, {irine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plasti~nima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

drugi izdelki iz tarifne {tevilke 5605.

Na primer:
Preja iz tarifne {tevilke 5205, izdelana iz bomba‘nih
vlaken iz tarifne {tevilke 5203 in sinteti~nih rezanih
vlaken iz tarifne {tevilke 5506, je me{ana preja. Zato se
lahko sinteti~na rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemi~nih materialov ali tekstilne ka{e) uporabijo do
10% te‘e preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne {tevilke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne {tevilke 5107 in sinteti~ne preje iz

Opomba 6:
6.1

Tekstilni izdelki, ki so v seznamu ozna~eni z opombo
pod ~rto, ki se nana{a na to opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, dolo~enem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvr{~ajo
v tarifno {tevilko, ki je druga~na od tarifne {tevilke
izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene
izdelka franko tovarna.
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Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvr{~ajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.
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c)

razbijanje (kreking);

d)

preoblikovanje (reforming);

e)

ekstrakcija s pomo~jo izbranih topil;

^e pravilo iz seznama dolo~a, da mora biti za dolo~en
tekstilni izdelek, kot so na primer hla~e, uporabljena
preja, to ne prepre~uje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvr{~eni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne prepre~uje uporabe
zadrg, ~etudi zadrge obi~ajno vsebujejo tekstil.

f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano ‘veplovo kislino,
oleumom
ali
‘veplovim
anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in
o~i{~evanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano
prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

^e se uporablja odstotno pravilo je treba pri izra~unu
vrednosti vklju~enih materialov brez porekla upo{tevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvr{~eni v 50. do 63.
poglavje.

g)

polimerizacija;

h)

alkilizacija;

Opomba 7:

ij)

izomerizacija;

7.1

k)

samo za te‘ka olja, ki se uvr{~ajo v tarifno
{tevilko ex 2710, raz‘veplanje z vodikom, ki
povzro~i redukcijo vsaj 85 % vsebine ‘vepla pri
obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l)

samo za izdelke, ki se uvr{~ajo v tarifno {tevilko
2710, deparafinizacija z razli~nimi postopki, s
filtriranjem;

m)

samo za te‘ka olja, ki se uvr{~ajo v tarifno
{tevilko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku
nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo
katalizatorja, razen obdelave za raz`veplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemi~ni
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne {tevilke ex 2710 (npr. kon~na
obdelava z vodikom ali razbarvanje), {e posebno
takrat, kadar se `eli izbolj{ati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifi~ni proces;

n)

samo za goriva, ki se uvr{~ajo v tarifno {tevilko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.% izdelkov, vklju~no z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o)

samo za te`ka olja razen plinskih olj in kurilnih
olj, ki se uvr{~ajo v tarifno {tevilko ex 2710,
obdelava
s
pomo~jo
visokofrekven~nih
razelektritev skozi krta~ke.

Na primer:

6.3

7.2

1.

Za namene tarifnih {tevilk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifi~ni procesi"
naslednji:
a)

vakuumska destilacija;

b)

ponovna destilacija z zelo natan~nim procesom
frakcioniranja1;

c)

razbijanje (kreking);

d)

preoblikovanje (reforming);

e)

ekstrakcija s pomo~jo izbranih topil;

f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano ‘veplovo kislino,
oleumom
ali
‘veplovim
anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in
o~i{~evanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano
prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

g)

polimerizacija;

h)

alkilizacija;

i)

izomerizacija.

Za namene tarifnih {tevilk 2710, 2711 in 2712 so
"specifi~ni procesi" naslednji:
a)

vakuumska destilacija;

b)

ponovna destilacija z zelo natan~nim procesom
frakcioniranja1;

Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature

7.3

Za namene tarifnih {tevilk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne
operacije, kot so: ~i{~enje, dekantiranje, razsoljevanje,
vodna separacija, filtriranje, barvanje, ozna~evanje,
ohranjanje vsebine `vepla kot rezultat me{anja izdelkov
z razli~no vsebino `vepla, katera koli kombinacija teh
operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II K PROTOKOLU 7
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla,
da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upo{tevati tudi druge dele Sporazuma.
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

@ive ‘ivali

Vse ‘ivali iz 1.poglavja morajo biti v
celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in u‘itni mesni klavni~ni
izdelki

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 1.in
2.poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe in raki, mehku‘ci in drugi
vodni nevreten~arji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 3.poglavja v
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mle~ni izdelki; pti~ja jajca;naravni
med; u‘itni izdelki ‘ivalskega
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 4.poglavja v
celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili, aromatizirano ali z dodanim sadjem,
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4.poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom ;
-vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17.poglavja ne presega 30%
cene izdelka franko tovarna.

ex 5. pgl.

Izdelki ‘ivalskega izvora, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 5.poglavja v
celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene {~etine in dlaka
doma~ih ali divjih pra{i~ev

^i{~enje, dezinfekcija, razvr{~anje
in izravnavanje {~etin in dlak.

6. pgl.

@ivo drevje in druge rastline; ~ebulice, korenine in podobno; rezano
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 6.poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7. pgl.

U‘itne vrtnine in nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 7.poglavja v
celoti pridobljeni.

(4)
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Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

8. pgl.

U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in
ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% vrednosti cene izdelka
franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, ~aj, mate ~aj in za~imbe;
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 9.poglavja v
celoti pridobljeni.

0901

Kava, pra‘ena ali nepra‘ena ali brez
kofeina; lupine in ko‘ice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo
kakr{enkoli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tarifne {tevilke.

0902

Pravi ~aj, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tarifne {tevilke.

ex 0910

Me{anice za~imb

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tarifne {tevilke.

10. pgl.

@ita

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 10.poglavja v
celoti pridobljeni.

ex 11. pgl.

Izdelki mlinske industrije; slad;
{krob; inulin; p{eni~no lepilo; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena ‘ita, u‘itne vrtnine, korenine in gomolji iz tar. {t. 0714 ali
sadje v celoti pridobljena.

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz su{enih
stro~nic iz tar. {t. 0713

Su{enje in mletje su{enih stro~nic iz
tar.{t.0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama
in krma

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 12.poglavja v
celoti pridobljeni.

1301

[elak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
tar.{t.1301 ne sme presegati 50%
cene izdelka franko tovarna.
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[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
nemodificirani:
- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in
sredstev za zgo{~evanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski izdelki, ki niso omenjeni
in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 14.poglavja v
celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja ‘ivalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega
razkrajanja; predelane u‘itne masti;
voski ‘ivalskega ali rastlinskega
izvora, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t. izdelka.

1501

Pra{i~ja in pi{~an~ja mast, razen
tiste iz tar.{t.0209 ali 1503

1502

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. razen iz tar.{t.0203, 0206 ali
0207 ali kosti iz tar. {t. 0506.

- Drugo

Izdelava iz pra{i~jega mesa ali
u‘itnih klavni~nih proizvodov iz
tar.{t.0203 ali 0206 ali iz pi{~an~jega
mesa in u‘itnih klavni~nih proizvodov iz tar. {t. 0207.

Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen
tistih iz tar.{t. 1503:
- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. razen tistih iz tar.{t. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.{t.
0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 2.poglavja v
celoti pridobljeni.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

1504

(2)

Stran 3383

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, pre~i{~ene
ali nepre~i{~ene, toda kemi~no
nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 2. in
3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 1505

Pre~i{~en lanolin

Izdelava iz surove ma{~obe iz volne
iz tar.{t.1505.

1506

Druge masti in olja ‘ivalskega
izvora in njihove frakcije,
pre~i{~ene ali nepre~i{~ene, toda
kemi~no nemodificirane:

1507 do
1515

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 2. poglavja v
celoti pridobljeni.

Olja rastlinskega izvora in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra,
babassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za tehni~ne ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t.izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar.{t.1507 do 1515.

- Drugo
Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
rastlinski materiali v celoti pridobljeni.
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1516

@ivalske ali rastlinske masti in olja
in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani , reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar.{t.1507, 1508, 1511 in 1513.

1517

Margarina;me{anice ali preparati iz
masti ali olj ‘ivalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij razli~nih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
masti ali olj ali njihovih frakcij iz
tar.{t.1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 4.poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar.{t.1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib ali rakov,
mehku‘cev ali drugih vodnih
nevreten~arjev

Izdelava iz ‘ivali iz 1.poglavja. Vsi
uporabljeni materiali iz 3.poglavja
morajo biti v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen :

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t. kot
je tar. {t. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemi~no ~ista saharoza, v trdnem stanju, z dodatkom
arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli materiala iz 17.poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1702

Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no
~isto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni
sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in
me{anice umetnega ter naravnega
medu; karamelni sladkor:
- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. v{tev{i druge materiale iz
tar.{t. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju, z
dodatki za aromatiziranje ali barvili

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.
poglavja ne presega 30% cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali ‘e s poreklom.
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ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatkom
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
17.poglavja ne presega 30% cene
izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni izdelki (v{tev{i belo
~okolado) brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.{t.
izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.{t.
izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1901

Sladni ekstrakt; ‘ivila iz moke,
zdroba, {kroba ali sladnega
ekstrakta, brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v koli~ini manj
kot 40%ut. ra~unano na osnovo, ki
ne vsebuje ma{~ob, ki niso
navedena in ne omenjena na drugem
mestu; ‘ivila iz materiala iz tar.{t.
0401 do 0404, brez dodatka kakava
ali z dodatkom kakava v koli~ini
manj kot 5%ut., ra~unano na
osnovo, ki ne vsebuje ma{~ob, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:
- Ekstrakt slada

Izdelava iz ‘it iz 10.poglavja.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.{t.
izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.
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Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
sestavinami) ali druga~e pripravljene, kot so {pageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20%ut.ali manj mesa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa
uporabljena ‘ita in ‘itni derivativi
(razen p{enice vrste "durum" in
njenih derivativov) v celoti pridobljena.

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. mesa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena ‘ita in
‘itni derivativi (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in
3.poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz {kroba kot kosmi~i,
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. razen iz krompirjevega {kroba
iz tar.{t. 1108.

1904

Pripravljena ‘ivila, dobljena z
nabrekanjem ali pra‘enjem ‘it ali
‘itnih izdelkov (npr. koruzni
kosmi~i); ‘ita, razen koruze, v zrnu
ali v obliki kosmi~ev ali druga
obdelana zrnja (razen moke in
zdroba), predkuhana ali druga~e
pripravljena, ki niso omenjena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvr{~eni v
tar.{t.1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena ‘ita in moka (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;
- pri kateri vrednost kateregakoli
uporabljenega
materiala
iz
17.poglavja ne presega 30% cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice,biskviti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati in vaflji, ri‘ev
papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega
sadja in drugih delov rastlin, razen:

Izdelava, pri kateri mora biti vse uporabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrtnine v celoti pridobljeno.
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ex 2001

Yam, sladek krompir in pododbni
u‘itni deli rastlin, ki vsebujejo 5%
ut. ali ve~ {kroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmi~ev, pripravljen ali konzerviran druga~e kot v kisu ali ocetni
kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar. {t. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje,
sadne lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (su{eni,
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
17.poglavja ne presega 30% cene
izdelka franko tovarna.

2007

D‘emi, sadni ‘eleji, marmelade,
sadni pireji in paste iz sadja in lupinastega sadja, dobljeni s kuhanjem,
z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.{t.
izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 2008

- Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih lupinastega sadjain oljnih
semen s poreklom iz tar.{t. 0801,
0802 in 1202 do1207 presega 60%
cene izdelka franko tovarna.

- Kikirikijevo maslo; me{anice na
osnovi ‘it; palmova jedra; koruza

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar. {t. izdelka.

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani druga~e kot v sopari
ali vodi, brez dodanega sladkorja;
zmrznjeni

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.
{t. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.
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2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mo{t) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodanega alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je
tar.{t.izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl.

Razna ‘ivila, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar. {t. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, ~aja, mate ~aja in pripravki na
osnovi teh produktov, ali na osnovi
kave, ~aja ali mate ~aja;; pra‘ena
cikorija in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je
tar.{t.izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

2103

Omake in pripravki za omake;
me{ane za~imbe in me{ana
za~imbna sredstva; gor~i~na moka
in zdrob in pripravljena gor~ica:
- Omake in pripravki za omake;
me{ane za~imbe in me{ana za~imbna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t.izdelka. Lahko se uporabijo
gor~i~na moka ali zdrob ali pripravljena gor~ica.

- Gor~i~na moka in zdrob in
pripravljena gor~ica

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tarifne {tevilke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tarifne {tevilke razen pripravljene ali
konzervirane vrtnine iz tar.{t.2002 do
2005.

2106

@ivila, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je
tar.{t.izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna.
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ex 22. pgl.

Pija~e, alkoholi in kis, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t. kot je tar. {t.
izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni

2202

Vode, v{tev{i mineralne vode in
sodavice,z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne
pija~e, razen sadnih in zelenjavnih
sokov, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.
{t. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko
tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

2208

Nedenaturiran etanol z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; ‘ganja, likerji in
druge ‘gane alkoholne pija~e

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvr{~eni v
tar.{t.2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno
grozdje ali katerikoli material,
dobljen iz grozdja v celoti pridobljen ali , ~e so vsi drugi uporabljeni
materiali ‘e s poreklom, se lahko
uporabi arak do vi{ine 5 vol.%.

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki ‘ivilske industrije; pripravljena krma za ‘ivali;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti
iz mesa rib ali rakov , mehku‘cev ali
drugih vodnih nevreten~arjev, neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
uporabljeni materiali iz 2.in
3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji {kroba iz
koruze (razen zgo{~enih teko~in za
namakanje), z vsebnostjo proteinov
ve~ kot 40 ut.%, ra~unano na suh
proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne poga~e in drugi trdni ostanki,
dobljeni pri ekstrakciji olivnega
olja, ki vsebujejo ve~ kot 3 ut.%
olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse
uporabljene olive v celoti pridobljene.
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2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana
za ‘ivali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena ‘ita,
sladkor ali melase, meso ali mleko
‘e s poreklom;
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in toba~ni nadomestki; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi
materiali iz 24.poglavja v celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali toba~nega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut.% uporabljenega nepredelanega
tobaka ali toba~nega odpada iz
tar.{t.2401 ‘e s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj
70 ut.% uporabljenega nepredelanega
tobaka ali toba~nega odpada iz
tar.{t.2401 ‘e s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; ‘veplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 2504

Naravni kristalni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, pre~i{~en in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
pre~i{~evanje in mletje surovega kristalnega grafita.

ex 2515

Marmor, rezan z ‘aganjem ali kako
druga~e razrezan v pravokotne
bloke ali plo{~e (vklju~no
kvadratne) debeline do vklju~no 25
cm

Rezanje , z ‘aganjem ali kako
druga~e, marmorja (tudi ~e je ‘e
raz‘agan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pe{~enec in
drug kamen za spomenike in gradbeni{tvo, rezan z ‘aganjem ali kako
druga~e, v pravokotne bloke ali
plo{~e (vklju~no kvadratne)
debeline do vklju~no 25 cm

Rezanje , z ‘aganjem ali kako
druga~e, kamna (tudi ~e je ‘e
raz‘agan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

@gan dolomit

@ganje ne‘ganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermeti~no
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, ~isti ali ne~isti, razen topljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo ‘ganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporablja
naravni magnezijev karbonat (magnezit).

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Stran 3391

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

Izdelava pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, ‘gane ali v prahu

@ganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl.

Rude, ‘lindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in
izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih te‘a aromatskih
sestavin presega te‘o nearomatskih,
ki so podobna mineralnim oljem,
dobljenim z destilacijo katrana iz
~rnega premoga pri visoki temperaturi, katerih se 65% ali ve~ prostornine destilira pri temperaturi do
250°C (v{tev{i me{anice naftnih olj
in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

ex 2709

Nafta, dobljena iz bituminoznih
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih
mineralov.

2710

Olja, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih materialov,
razen surovih; izdelki, ki niso omenjeni niti zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz
nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih materialov, ~e so ta olja
osnovne sestavine teh proizvodov

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov2.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3
2. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3392
Tar. {tev. HS
(1)

2711

Poimenovanje blaga

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

[t. 38 – 28. VI. 1997

(3)

ali

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

2712

2713

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani vosek,
ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz
{ote, drugi mineralni voski in
podobni izdelki, dobljeni s sintezo
ali drugimi postopki, pobarvani ali
nepobarvani

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.
Operacije rafiniranja in/ali
en ali ve~ specifi~nih procesov2.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski
pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov2.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2
2. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

2715

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

Bitumenske me{anice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega
katrana ali mineralne katranske
smole

Stran 3393

(3)

ali

(4)

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

ex 28. pgl.

Anorganski kemi~ni izdelki; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih
kovin, radioaktivnih elementov ali
izotopov, razen proizvodov iz tar.{t.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar.{t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

ex 2805

"Mischmetall"

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno
obdelavo, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2811

@veplov trioksid

Izdelava iz ‘veplovega dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata
pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 29. pgl.

Organski kemi~ni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t,. kot
je tar. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali, ki so uvr{~eni v isto tar.{t.
pod pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3394
Tar. {tev. HS
(1)

ex 2901

Poimenovanje blaga

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

[t. 38 – 28. VI. 1997

(3)

ali

(4)

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov1.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna

ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov),
benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno
olje

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov1
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna

ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz
te tar. {t. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. v{tev{i druge materiale iz
tar.{t. 2905. Kovinski alkoholati iz te
tar.{t. se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

2915

Nasi~ene acikli~ne monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in perkisline;
njihovi halogenski sulfo-nitro- in
nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. {t. 2915 in
2916 ne sme presegati 20% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 2932

- Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar.{t.2909 ne
sme presegati 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

- Cikli~ni acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t..

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3395

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

2933

Heterocikli~ne spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
du{ika;

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. {t. 2932 in 2933 ne
sme presegati 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove soli ;
druge heterocikli~ne spojine

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.{t. 2932, 2933 in
2934 ne sme presegati 20% cene
izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 30. pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar.{t., pod pogojem , da njihova
vrednost ne presega 20% cene
izdelka franko tovarne.

3002

^love{ka kri; ‘ivalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske,
profilakti~ne ali diagnosti~ne
namene; anti serumi in druge
frakcije krvi in modificirani imunolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so
pridobljeni z uporabo biotehnolo{kih procesov; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni izdelki:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali ve~, ki so pome{ani za
terapevtske
ali
profilakti~ne
namene ali nepome{ani izdelki za
te namene, pripravljeni v odmerjene doze ali v oblike ali pakiranje
za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t., v{tev{i druge materiale iz
tar.{t. 3002. Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo:
-- ~love{ka kri

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3396
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3003 in 3004

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

-- ‘ivalska kri pripravljena za
terapevtske
ali
profilakti~ne
namene

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz
tar.{t. 3002. Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

-- drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar. {t.
3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. {t.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.{t.
izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004 pod
pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna .

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3397

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 31. pgl

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3105

Mineralna ali kemi~na gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente du{ik, fosfor in kalij; druga
gnojila; izdelki iz tega poglavja v
obliki tablet ali podobnih oblikah ali
pakiranjih do 10 kg bruto te‘e razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali, ki so uvr{~eni v isto tar.
{t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

-

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

natrijev nitrat
kalcijev cianamid
kalijevega sulfata
magnezijevega sulfata

ex 32. pgl.

Ekstrati za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve za
tekstil, pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in ~rnila; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna .

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov tanina rastlinskega porekla.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

3205

Lak barve; preparati, predvideni v 3.
opombi v tem poglavju, na osnovi
"lak barv"1

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar {t., razen materialov iz tar. {t.
3203, 3204 in 3205. Materiali,
uvr{~eni v tar. {t. 3205 se lahko uporabljajo pod pogojem da njihova
vred. ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 33. pgl.

Eteri~na olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmeti~ni ali toaletni
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

1. Opomba 3 k 32.poglavju dolo~a, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvr{~ene v drugo tarifno {tevilko 32.poglavja.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3398
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

3301

Eteri~na olja (brez terpenov ali s terpeni), vklju~no zgo{~ena (trda) olja
(concretes) in ~ista olja; rezinoidi;
izvle~ki oleosmol; koncentrati
eteri~nih olj v masteh, v neeteri~nih
oljih, voskih ali podobno, dobljeni z
ekstrakcijo eteri~nih olj z mastjo ali
macereacijo; stranski terpenski
izdelki, dobljeni z deterpenacijo
eteri~nih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteri~nih olj

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t., v{tev{i materiale iz druge
"skupine"1 v tej tar. {t. Materiali,
uvr{~eni v isto skupino, se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 34. pgl.

Mila, organska povr{insko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski, pripravljeni
voski, izdelki za lo{~enje ali
~i{~enje, sve~e in podobni izdelki ,
paste za modeliranje in
"zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo naftno olje ali olja, dobljenih iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da
predstavljajo manj kot 70% po te‘i

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~
specifi~nih procesov2.
ali
Druge operacije, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvr{~ajo v
drugo tar.{t., kot je tar.{t.izdelka.
Lahko se uporabijo materiali, ki so
uvr{~eni v isto tar.{t. pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 50%
cene proizvodov franko tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:
- Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

1. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne {tevilke med dvema podpi~jema.
2. Za specialne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Drugo

Stran 3399

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov katerekoli
tar.{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar.{t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no
definirane ali ma{~obnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar.{t. 3823
- materialov iz tar. {t. 3404.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

Ti materiali se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko
tovarna.
ex 35. pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
{krobi; lepila; encimi; razen:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in
esterificirani {krobi); lepila na
osnovi {krobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih
{krobov:

ex 3507

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

- [krobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t., v{tev{i druge materiale iz
tar.{t. 3505.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t., razen tistih iz tar. {t. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

Pripravljeni encimi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3400
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

36. pgl.

Razstreliva; pirotehni~ni izdelki;
v‘igalice; piroforne zlitine;
dolo~ene vnetljive snovi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 37. pgl.

Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto
tar. {t. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna

3701

Fotografske plo{~e in plani filmi,
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni,
iz kakr{negakoli materiala, razen iz
papirja, kartona ali tekstila;
fotografski plani filmi za hitro razvijanje in kopiranje, ob~utljivi za svetlobo neosvetljeni, v kasetah ali brez
njih:
- Plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t.,
razen v tar.{t. 3701 ali 3702. Materiali, uvr{~eni v tar.{t. 3702 se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 30% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t.
razen v tar.{t. 3701 ali 3702. Materiali uvr{~eni v tar.{t. 3701 ali 3702 se
lahko uporabljajo pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne presega
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna

Fotografski filmi v zvitkih,
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni,
iz kakr{negakoli materiala razen iz
papirja, kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za hitro razvijanje in kopiranje, ob~utljivi za svetlobo,
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar.{t.,
razen v tar.{t. 3701 ali 3702.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

3702

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3401

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

3704

Fotografske plo{~e, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. {t.
razen v tar.{t. 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 38. pgl.

Razni izdelki kemi~ne industrije,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t. , kot
je tar. {t. izdelka. Materiali uvr{~eni v
isto tar. {t., se lahko uporabljajo pod
pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3801

- Koloidni grafit v suspenziji v olju
in polkoloidni grafit; ogljikove
paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

- Grafit v obliki paste kot me{anica
grafita z mineralnimi olji z ve~ kot
30% grafita po te‘i

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. {t.
3403 ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
pre~i{~ena

Pre~i{~evanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3402
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni izdelki,
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. ‘veplani trakovi, stenji, sve~e in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospe{evanje barvanja
in fiksiranje barvil ter drugi izdelki
(npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni,
papirni, usnjarski in podobnih
industrijah, ki niso omenjeni in ne
zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih
povr{in; talila in drugi pomo‘ni
preparati za spajkanje in varjenje;
pra{ki in paste za spajkanje in
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in
drugih materialov; preparati, ki se
uporabljajo kot jedra ali obloge za
elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cena izdelka franko tovarna.

3811

Preparati zoper detonacijo, preparati
za prepre~evanje oksidacije, za
prepre~evanje kopi~enja smole, za
izbolj{anje viskoznosti, preparati za
prepre~evanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (v{tev{i bencin) ali za druge
teko~ine, ki se uporabljajo v iste
namene kot mineralna olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih materialov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, ki so
uvr{~eni v tar.{t. 3811 ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ali

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

3812

Pripravljeni pospe{evalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za
gumo in plasti~ne mase, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu; preparati za prepre~evanje
oksidacije in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo in plasti~ne mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3813

Preparati in polnila za aparate za
ga{enje po‘ara; napolnjene granate
za ga{enje po‘ara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3814

Sestavljena organska topila in
razred~ila, ki niso omenjena in ne
zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3818

Kemi~ni elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov,
plo{~ic in v podobnih oblikah;
kemi~ne spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3819

Teko~ine za hidravli~ne zavore in
druge pripravljene teko~ine za
hidravli~ni prenos, ki ne vsebujejo
ali vsebujejo po te‘i manj kot 70%
naftnega olja ali olj, dobljenih iz
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3820

Preparati zoper zmrzovanje in pripavljene teko~ine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3822

Diagnosti~ni ali laboratorijski
reagenti na podlogi in pripravljeni
diagnosti~ni ali laboratorijski
reagenti s podlogo ali brez nje,
razen tistih iz tar.{t. 3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

3823

Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja; industrijski ma{~obni
alkoholi
- Industrijske
monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Stran 3403

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot
je tar. {t. izdelka.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3404
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

- Industrijski ma{~obni alkoholi

3824

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t. vklju~no druge materiale iz
tar.{t. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemi~ni izdelki in preparati kemi~ne
industrije in sorodnih industrij
(v{tev{i tudi tiste, ki so sestavljeni iz
me{anic naravnih proizvodov), ki
niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu,stranski izdelki kemi~ne
industrije ali sorodnih industrij, ki
niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:
- Naslednje iz te tarifne {tevilke:
Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra na
osnovi naravnih smolnih produktov
Naftenske kisline, njihove v vodi
netopne soli in njihovi estri
Sorbitol, razen sorbitola iz tar. {t.
2905
Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin,
amoniaka ali etanolaminov, tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin, pridobljenih iz bituminoznih snovi in
njihovih soli
Ionski izmenjevalci
Su{ilci za vakuumske cevi
Alkalni ‘elezovi oksidi za
pre~i{~evanje plina
Amoniakova voda in surovi amoniak (izkori{~eni oksid) dobljen s
pre~i{~evanjem svetlega plina
Sulfonaftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi estri
Fuzelno in dipelovo olje
Me{anice soli, ki vsebujejo razli~ne
anione

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Materiali, ki se
uvr{~ajo v isto tar. {t. kot je proizvod
se lahko uporabljajo, pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3405

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Paste za kopiranje na osnovi
‘elatine, z ali brez podlage iz papirja
ali tekstila
- Drugi

3901 do
3915

ex 3907

3912

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

Plasti~ne mase v primarnih oblikah;
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plastike; razen za tar.{t.ex 3907 in 3912,
za kateri so pravila podana v nadaljevanju:
- Izdelki adicijske homopolomerizacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna in
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren
kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t.
izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki se uvr{~ajo v isto tar.{t., pod
pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko
tovarna1

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39.
poglavja ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna in /ali
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A)
polikarbonata

Celuloza in njeni kemi~ni derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz iste
tar. {t. kot je proizvod ne presega
20% cene izdelka franko tovarna

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar.{t.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.{t.3907 do
3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3406
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3916 do
3921

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Polizdelki in izdelki iz plastike;
razen iz tar. {t. ex 3916, ex 3917, ex
3920 in ex 3921, za katere so pravila
podana v nadaljevanju
Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39.
poglavja ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

-- izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po masi celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

--- drugi

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39.
poglavja ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost materialov uvr{~enih v
isto tar. {t. ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplasti~ne soli,
ki je kopolimer etilena in metakrilne
kisline in je delno nevtralizirana z
ioni kovine, predvsem cinka in
natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz iste
tar.{t. kot je proizvod ne presega 20%
cene izdelka franko tovarna.

- Plo{~ati izdelki, bolj kot le
povr{insko obdelani ali rezani v
druge oblike razen pravokotnih
(v{tev{i kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le povr{insko obdelani
- Drugi:

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar.{t.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.{t.3907 do
3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3407

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

ex 3921

Folije iz plasti~nih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23
mikronov1.

3922 do
3926

Izdelki iz plasti~nih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 40. pgl

Kav~uk in izdelki iz kav~uka in
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 4001

Laminirane plo{~e ali krpe kav~uka
za ~evlje

Laminacija folij iz naravnega
kav~uka.

4005

Me{anice kav~uka, nevulkanizirane,
v primarnih oblikah ali plo{~ah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, razen
naravnega kav~uka, ne presega 50%
cene izdelka franko tovarna.

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (pla{~i); polne gume ali gume
z zra~nimi komorami, zamenljivi
protektorji (plasti) in {~itniki iz
gume:
- Protektirane gume, polne gume ali
gume z zra~nimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar.{t., razen iz tar. {t. 4011 ali 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz trde gume.

ex 41. pgl.

Surove ko‘e z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 4102

Surove ko‘e ovac ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s ko‘e ovac ali
jagnjet, z volno.

4104 do
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen
usnja iz tar. {t. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno
strojenih ko‘ .
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

1. Naslednje folije se {tejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t.i. Hazefaktor) je manj{a od 2 odstotka.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3408
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito
(prevle~eno s folijo) usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do
4107 pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ro~ne torbe in podobni
izdelki iz ‘ivalskih ~rev (razen
sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 4302

Strojena ali obdelana krzna, sestavljena:
- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje vklju~no z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega
krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenih, strojenih
ali obdelanih krzen.

4303

Obla~ila, obla~ilni dodatki in drugi
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenih strojenih
ali obdelanih krzen iz tar. {t. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki; oglje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan ({tirikotno
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, z
lubjem ali brez lubja ali samo
tesanega.

ex 4407

Les, vzdol‘no ‘agan ali iverjen,
rezan ali lu{~en, skobljan, bru{en ali
topo ali zobato dol‘insko spojen,
debeline nad 6 mm

Skobljanje, bru{enje ali lepljenje s
topim ali zobatim dol‘inskim spajanjem.

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane
plo{~e debeline do 6 mm, sestavjen
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan
ali lupljen, skobljan ,bru{en ali lepljen s topim ali zobatim dol‘inskim
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lepljenje s topim ali zobatim dol‘inskim
spajanjem.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

ex 4409

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3409

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Les, kontinuirano profiliran po
dol‘ini kateregakoli roba ali strani,
vklju~no skobljan, bru{en ali topo
ali zobato dol‘insko spojen ali ne:
- Bru{eni ali topo ali zobato dol‘insko spojeni

Bru{enje ali topo ali zobato
dol‘insko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih
letev.

ex 4410 do
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne
letve za pohi{tvo, za notranjo dekoracijo

Predelava v obliki palic in okrasnih
letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, {katle, gajbe,
bobni in podobna embala‘a za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na
dolo~eno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra, in drugi sodarski
izdelki in njihovi deli, iz lesa,
vklju~no tudi doge

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen raz‘aganih na dveh
glavnih povr{inah.

ex 4418

- Stavbno pohi{tvo in leseni izdelki
za gradbeni{tvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabljajo celi~aste plo{~e, skodle in opa‘i.

- Okrasne palice in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih
letev.

ex 4421

Les za v‘igalice; lesni ~epki za
obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tar. {t.,
razen lesene ‘ice iz tar. {t. 4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. {t. 4501.

46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; ko{arski in
pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

47. pgl.

Lesovina ali celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3410
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
ka{e, papirja ali kartona; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s ~rtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje in
prena{anje (razen tistih iz tar. {t.
4809); matrice za razmno‘evanje in
ofsetne plo{~e iz papirja, v {katlah
ali brez {katel

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje iz
papirja ali kartona; kompleti za
dopisovanje v {katlah, vre~kah,
notesih in podobnih pakiranjih iz
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819

[katle, zaboji, vre~e in drugi kontejnerji za pakiranje iz papirja, kartona,
celulozne vate ali listov ali trakov iz
celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v dolo~ene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, ~asopisi, slike in
drugi izdelki grafi~ne industrije,
rokopisi, tipkana besedila in na~rti,
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

4909

Po{tne razglednice, ~estitke in karte
z osebnimi sporo~ili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso
uvr{~eni v tar.{t.4909 ali 4911.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

4910

(2)

Stran 3411

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i
koledarske bloke:
- Koledarji vrste "ve~ni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov ki niso
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

ex 50. pgl.

Svila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot
je tar. {t. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (v{tev{i zapredke,
neprimerne za odvijanje, odpadke
preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpadkov.

5004 do
ex 5006

Svilena preja in preja iz odpadkov
svile

Izdelava iz:1
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali druga~e predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e predelanih
za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3412
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

- Drugi

[t. 38 – 28. VI. 1997

(3)

ali

Izdelava iz:1
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama (kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba ‘ivalska dlaka;
preja in tkanine iz konjske ‘ime;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe
‘ivalske dlake ali iz konjske ‘ime

Izdelava iz:1
- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali kako
druga~e predelanih za predenje,
- naravnih vlaken ,nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
‘ivalske dlake ali iz konjske ‘ime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

- Drugi

Stran 3413

(3)

ali

Izdelava iz:1
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama
(kot so razma{~evanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za
odpornost na kr~enje, trajna zaklju~na obdelava obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje
vozlov), pod pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko
tovarna.

ex 52. pgl.

Bomba‘, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a

Izdelava iz 1:
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3414
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5208 do
5212

Bomba‘ne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz enojne preje1.

- Druge
Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama (kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.
ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz 1:
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

5309 do
5311

Stran 3415

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje1.

- Druge

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sinteti~nih filamentov

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sinteti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz1:
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz enojne preje1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3416
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

- Druge

[t. 38 – 28. VI. 1997

(3)

ali

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama (kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov) pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
cene izdelka franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sinteti~na rezana vlakna

Izdelava iz kemi~nih materialov ali
tekstilne ka{e.

5508 do
5511

Preja in sukanec za {ivanje iz umetnih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sinteti~nih
rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje1.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

- Druge

Stran 3417

(3)

ali

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelavnih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.

ex 56. pgl.

Vata, klobu~evina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi,
konopi in prameni ter izdelki iz njih,
razen:

5602

Klobu~evina, v{tev{i impregnirano,
prevle~eno ali laminirano:
- Iglana klobu~evina

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3418
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamenta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.
5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna ni‘ja od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka franko
tovarna.
- Drugo

5604

5605

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

Niti in vrvi iz gume, prekriti s tekstilnim materialom; tekstilna preja,
trakovi in podobno iz tar. {t. 5404
ali 5405, impregnirani, prevle~eni,
oblo‘eni z gumo ali plasti~no maso
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki
niso prekrite s tekstilom.

-Drugo

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e pripravljenih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Metalizirana preja, posukana ali ne,
izdelana iz tekstilne preje, trakov, in
podobno iz tar. {t. 5404 ali 5405, in
kombinirana s kovino v obliki niti,
traku ali prahu ali prevle~ene s
kovino

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vlaken, nemikanih in ne~esanih ali kako
druga~e pripravljenih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5606

Posukana preja, trakovi in podobno
iz tar. {t. 5404 ali 5405 (razen tiste
iz tar. {t. 5605 in posukane preje iz
konjske ‘ime); ‘eniljska preja
(v{tev{i ‘eniljsko prejo); efektno
vozli~asta preja

57. pgl.

Preproge in druga tekstilna talna
prekrivala:

ex 58. pgl.

Stran 3419

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Iz iglane klobu~evine

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.
5503 ali 5506 ali
- filamentni traki iz polipropilena iz
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna manj{a od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka franko
tovarna.

- Iz druge klobu~evine

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
nemikanih in ne~esanih ali kako
druga~e pripravljenih za predenje,
ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za predenje.

Specialne tkanine; taftane tekstilne
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamentarije; vezenine; razen:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3420
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje1.

- Druge

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.

5805

Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobelin, flandrijske, beauvais, aubusson
in podobne) in z iglo izdelane tapiserije (npr.: z drobnim in kri‘nim
vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

5810

Vezenine v metra‘i, trakovih ali
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901

Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepilom ali {krobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo knjig
in podobne namene: tkanine za
kopiranje; platna, pripravljena za
slikanje, toge tkanine (bugram) in
podobne tkanine, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

5902

5903

Stran 3421

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

Kord tkanine za avtomobilske
pla{~e iz preje in najlona, poliestra
in viskoznega rajona velike jakosti:
- Z vsebnostjo do vklju~no 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemi~nih materialov ali
tekstilne ka{e.

Tekstilne tkanine, impregnirane,
premazane, prevle~ene ali prekrite
ali laminirane s plasti~nimi
masami, razen tistih iz tar. {t. 5902

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, v{tev{i rezanega v oblike;
talna prekrivala na tekstilni podlagi,
premazani prevle~eni ali prekriti,
razrezani v oblike ali ne

5905

Zidne tapete iz tekstila:

Izdelava iz preje1.

- Impregnirane, premazane, prevle~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e,

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3422
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.
5906

5907

Guminirane tekstilne tkanine, razen
tistih iz tar. {t. 5902:
- Pletene ali kva~kane tkanine

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Druge tkanine iz sinteti~ne filament preje, ki vsebuje ve~ kot
90% tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilne tkanine, druga~e impregnirane, premazane, prevle~ene ali
prekrite; platna, poslikana platna za
odrske kulise, tkanine za ateljeje in
podobne namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5%
cene izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

5908

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike,
sve~e, ipd.;‘arilne mre‘ice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni
materiali za plinske svetilke,
impregnirani ali neimpregnirani:
- @arilne mre‘ice za
svetilke, impregnirane

plinske

- Drugi

5909 do
5911

Stran 3423

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. ,
kot je tar. {t. izdelka.

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obro~i za poliranje, razen
iz klobu~evine iz tar. {t. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin
ali krp iz tar. {t. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prevle~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osnovami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz
tar.{t.5911

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
- preja iz politetrafluoretilena2,
- preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali prevle~ene s fenolno smolo,
- preje iz sinteti~nih tekstilnih vlaken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih z polikondenzacijo mfenilendiamina
in
izoftalne
kisline,
- monofilamenta iz
politetrafluoretilena2
- preje iz sinteti~nih tekstilnih vlaken iz poli-p-fenilentereftalamida,
- preje iz steklenih vlaken, prekrite
s fenolno smolo in oja~ene z akrilno prejo2,
- kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietanola in izoftalne kisline,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predelanih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3424
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

60. pgl.

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

- Drugo

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdelanih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

Pleteni ali kva~kani materiali

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

61. pgl.

Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni
ali kva~kani:
- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ kosov pletene ali kva~kane tkanine, ki
je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelovanje

Izdelava iz preje 1,2.

- Drugi

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ex 62. pgl.

Obla~ila in obla~ilni dodatki,ki niso
pletena ali kva~kana; razen:

Izdelava iz preje1,2.

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Obla~ila in obla~ilni dodatki,
‘enska, dekli{ka in za dojen~ke,
vezeni

Izdelava iz preje 2
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2 Glej Uvodno opombo 6.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevle~enih s folijo iz aluminiziranega
poliestra

6213 in
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali,e{arpe,
rute, naglavne rute, tan~ice in
podobni izdelki:
- Vezeni

Stran 3425

(3)

ali

Izdelava iz preje1.
ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e
vrednost uporabljene neprevle~ene
tkanine ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna1.

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 1,2.
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna 1 .

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 1,2.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali kon~nima
operacijama ( kot so razma{~evanje,
beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje,
obdelava za odpornost na kr~enje,
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine iz tar.{t.6213 in
6214 ne presega 47,5% cene izdelka
franko tovarna.

6217

Drug gotov pribor za obla~ila, deli
obla~il ali, pribora za obla~ila, razen
tistih iz tar. {t. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje1
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna1 .

1. Glej Uvodno opombo 6.
2 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3426
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminiziranega poliestra

ali

(4)

Izdelava iz preje1.
ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine,pod
pogojem, da vrednost uporabljene
neprevle~ene tkanine ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna1

- Medvloge za ovratnike
man{ete, urezane

in

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
uvr{~eni v drugo tar. {t. ,kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje1

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; pono{ena-rabljena
obla~ila in rabljeni tekstilni izdelki;
krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo, zavese itd., drugi izdelki za
notranjo opremo:
- Iz klobu~evine ali iz nekaterih tkanin

Izdelava iz2:
- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje1,3 .
ali
Izdelava iz nevezene tkanine (razen
pletenih ali kva~kanih), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

1. Glej Uvodno opombo 6.
2 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
3. Za pletene ali kva~kane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljenih s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3427

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

-- drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 1,2 .

6305

Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za
pakiranje blaga

Izdelava iz3 :
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

6306

Cerade, jadra za plovila, jadralne
deske ali suhozemna plovila,
zunanje platnene zavese, {otori in
izdelki za taborjenje
- Netkani

Izdelava iz1,3:
- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje1,3 .

6307

Drugi gotovi izdelki, v{tev{i kroje
za obla~ila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez
njega za izdelovanje preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih
prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljenih v
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v kompletu mora
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj
veljalo, ~e ne bi bil v kompletu. Predmeti brez porekla pa se lahko
vklju~ijo, ~e njihova skupna vrednost
ne presega 15% cene kompleta
franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev; gama{e in podobni izdelki;
razen:

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t. ,razen spajanja gornjih delov,
pritrjenih na notranje podplate ali
druge komponente podplatov iz tar.
{t. 6406.

(4)

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Za pletene ali kva~kane izdelke, ki niso elasti~ni ali z dodatkom gume, dobljenih s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali
kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6.
3 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3428
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

6406

Deli obutve (v{tev{i zgornje dele,
pritrjene ali ne na podplate razen na
zunanje podplate), odstranljivi
vlo‘ki za obutev, vstavki za pete in
podobni izdelki; gama{e, ovija~i in
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka

ex 65. pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala iz
klobu~evine, izdelani iz tulcev,
sto‘cev in drugih izdelkov iz tar. {t.
6501, v{tev{i tudi podlo‘ene ali
okra{ene

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken1.

6505

Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv
ali pleteni ali izdelani iz ~ipke,
klobu~evine ali drugih tekstilnih
proizvodov (razen trakov), tudi
okra{ene ali podlo‘ene; mre‘ice za
lase iz kakr{negakoli materiala,
okra{eni ali podlo‘eni ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken1.

ex 66. pgl.

De‘niki, son~niki, sprehajalne
palice, palice-stol~ki, bi~i, koroba~i
in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

6601

De‘niki in son~niki (v{tev{i palicede‘nike, vrtne son~nike in podobne
de‘nike)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki iz
njih; umetno cvetje; lasuljarski
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
azbesta, sljude, ali podobnih materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz naravnega skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta , me{anice na
osnovi azbesta ali na osnovi azbesta
in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t.

1. Glej Uvodno opombo 6.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga

Stran 3429

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

ex 6814

Izdelki iz sljude, v{tev{i aglomerirano ali rekonstituirano, na podlagi
iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i
aglomerirano ali rekonstitutirano).

69. pgl.

Kerami~ni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7006

Steklo iz tar. {t. 7003, 7004 ali 7005,
upognjeno, z obdelanimi robovi,
gravirano, luknjano, emajlirano ali
druga~e obdelano, neokvirjeno in ne
spojeno z drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7008

Ve~zidni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirom ali
brez njega, v{tev{i tudi vzvratna
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci,
fiole, ampule in druge posode iz
stekla za transport ali pakiranje
blaga; stekleni kozarci za vlaganje,
~epi, pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.
ali
Bru{enje steklenih proizvodov, ~e
vrednost nebru{enih steklenih proizvodov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3430
Tar. {tev. HS
(1)

7013

Poimenovanje blaga

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

Stekleni izdelki za namizno in
kuhinjsko uporabo, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. {t. 7010
ali 7018)

[t. 38 – 28. VI. 1997

(3)

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.
ali
Bru{enje steklenih proizvodov, ~e
vrednost nebru{enih steklenih
proizvodov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.
ali
Ro~no okra{evanje (razen sitotiska),
ro~no pihanje steklenih izdelkov, ~e
vrednost ro~no pihanih steklenih
izdelkov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken,
rovinga, preje ali pe~enih niti, ali
- steklene volne.

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi
in poldragi kamni; plemenite
kovine, kovine platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci ; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, za~asno nanizani zaradi la‘jega
transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sinteti~ni ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3431

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

- Neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso
uvr{~eni v tar. {t. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemi~na
separacija plemenitih kovin iz tar. {t.
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. {t.
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih
kovin.

ex 7107,
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s plemenitmi kovinami, neobdelanih.

7116

Predmeti iz naravnih ali gojenih
biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sinteti~nih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

7117

Imitacije nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.
ali
Izdelava iz delov navadne kovine,
neprekritih niti ne prevle~enih s plemenitimi kovinami pod pogojem, da
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 72. pgl.

@elezo in jeklo; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

7207

Polizdelki iz ‘eleza ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7201,
7202, 7203, 7204 ali 7205.

7208 do
7216

Plo{~ati valjani izdelki, palice in
profili iz ‘eleza ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. {t. 7206.

7217

Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t.
7207.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3432
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki,
palice in profili iz nerjavega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. {t. 7218.

7223

Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz
drugih vrst legiranega jekla; votle
palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. {t. 7206, 7218 ali
7224.

7229

Hladno vle~ena ‘ica iz drugih vrst
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t.
7224.

ex 73. pgl.

@elezni in jekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7302

Deli za ‘elezni{ke in tramvajske
tire, iz ‘eleza ali jekla; tirnice,
vodila in zobate tirnice, kretni{ki
jezi~ki, kri‘i{~a, spojne palice in
drugi deli kretnic, pragovi tirne
veznice, tirna le‘i{~a, klini za tirna
le‘i{~a, podlo‘ne plo{~e
pri~vr{~evalne plo{~ice, distan~ne
palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7304, 7305
in
7306

Cevi in votli profili iz ‘eleza in jekla
(razen iz litega ‘eleza)

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206,
7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi in votle profile, iz
nerjavega jekla (ISO No.
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje s
pe{~enim curkom kovanih
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko
tovarna.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3433

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

7308

Konstrukcije (razen monta‘nih konstrukcij iz tar. {t. 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in elementi za
mostove, vrata za zapornice, stolpi,
predal~ni stebri, strehe, stre{na
orodja, vrata in okna ter okviri
zanje, opa‘i, pragovi za vrata, roloji,
ograje in stebri), iz ‘eleza ali jekla;
plo~evine, palice, kotniki in profili
cevi in podobno, pripravljeni za
uporabo v konstrukcijah; iz ‘eleza
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajao v drugo tar. {t.,
kot je tar. {t. izdelka. Zvarjeni kotniki
in profili iz tar. {t. 7301 se ne smejo
uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. {t.
7315 ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t.,kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401

Bakrenec, cementni baker (precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka.

7402

Nerafinirani baker; bakrene anode
(pozitivne elektrode) za elektrolitno
rafinacijo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

7403

Rafinirani baker in bakrove zlitine:
- Rafinirani baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

- Bakrove zlitine

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t.,kot
je tar. {t. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3434
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja
in drugi vmesni izdelki metalurgije
niklja; surovi nikelj; nikljasti
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in izdelki iz aluminija;
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7601

Aluminij, surovi

Izdelava s toplotno ali elektronsko
obdelavo iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in
ostankov.

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz aluminija razen gaze, tkanin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov
materiala za oja~anje in podobnih
materialov (v{tev{i neskon~ne trakove) iz aluminijaste ‘ice in ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
gaza, tkanine, re{etke, mre‘e, ograje ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz aluminija,in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

77. pgl.

Rezervirano za mo‘no bodo~o uporabo HS

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 78. pgl.

Svinec in svin~eni izdelki, razen:

7801

Surovi svinec:

Stran 3435

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work lead").

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostank iz tar.
{t. 7802.

7802

Svin~eni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. ,kot je tar.
{t. izdelka,in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in odpadki iz tar.
{t. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3436
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se
uporabljati odpadki in ostru‘ki iz tar.
{t. 8002.

8002 in 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki:
- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, uvr{~enih v
isto tar. {t., kot je tar. {t. izdelka, ne
presega 50% cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 82. pgl.

Orodje, no‘arski izdelki, ‘lice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi
deli iz navadnih kovin; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali ve~ tar. {t. 8202
do 8205 v garniturah za prodajo na
drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t.
razen 8202 do 8205. Orodje iz tar. {t.
8202 do 8205 se lahko sestavi v garniture, ~e njihova vrednost ne presega 15% cene garniture franko
tovarna.

8207

Izmenljivo orodje za ro~no obdelovalne priprave na mehani~ni pogon
ali brez njega ali za obdelovalne
stroje (npr. za stiskanje, kovanje,
prebadanje, rezanje navojev,
vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, stru‘enje ali navijanje ali
odvijanje vijakov), v{tev{i matice za
valjanje ali ekstrudiranje kovine in
orodje za vrtanje skal in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3437

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

8208

No‘i in rezila, za stroje ali
mehani~ne priprave

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211

No‘i z rezili, nezobljenimi ali nenazobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e),
razen no‘ev iz tar. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabljajo ro~aji in rezila iz navadnih
kovin.

8214

Drugi no‘arski izdelki (npr. stroji za
stri‘enje, mesarske in kuhinjske
seka~e, mesarske sekire in no‘i za
sekljanje mesa, no‘i za papir); garniture in priprave za manikiranje in
pedikiranje (v{tev{i tudi pilice za
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabljajo ro~aji iz navadnih kovin.

8215

@lice, vilice, zajemalke, penovke,
lopatice za serviranje kola~ev, no‘i
za ribe, no‘i za maslo, prijemalke za
sladkor in podobni kuhinjski in
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabljajo ro~aji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomati~na zapirala
za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabijo
materiali iz tar. {t. 8302 pod
pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tar. {t. 8306, ~e
njihova vrednost ne presega 30%
cene izdelka franko tovarna.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3438
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji; kotli, stroji in
mehani~ne naprave; njihovi deli;
razen:

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8401

Gorilni elementi (polnjenja)

Izdelava, pri kateri
so vsi uporabljeni materiali uvr{~eni
v drugo tar. {t., kot je tar.{t. izdelka1.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko
proizvajajo paro z nizkim tlakom);
kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne
naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo
v drugo tar. {t. kot sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

8406

Turbine na vodno in drugo paro

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na v‘ig s sve~kami, z
izmeni~nim ali vrtilnim gibanjem
bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na v‘ig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8409

Deli, ki so primerni izklju~no ali
prete‘no za motorje iz tar. {t. 8407
ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3439

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske
turbine

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8413

Tla~ne ~rpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in
podobno

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi
za spreminjanje temperature in
vla‘nosti, v{tev{i tiste stroje, pri
katerih vla‘nosti ni mogo~e posebej
regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8418

Hladilniki, zmrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali zmrzovanje,
elektri~ni in drugi; toplotne ~rpalke,
razen klimatizacijskih naprav iz tar.
{t. 8415

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3440
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo,
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo in valji
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8423

Tehtnice (razen tehtnic z ob~utljivostjo do 5 cg oz. 0,05 g), v{tev{i
stroje za {tetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja te‘e;
ute‘i in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, razkladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar.
{t.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

8429

(2)

Stran 3441

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji,
ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar.
{t.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
smuke in stroji za izdiranje pilotov;
sne‘ni plugi in sne‘ni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar.
{t.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8431

Deli za cestne valjarje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8439

Stroji za proizvodnjo ka{e iz vlaknastih celuloznih materialov ali za
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
ka{e, papirja ali kartona, v{tev{i
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3442
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.{t, ki se uporabljajo
v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8448

Pomo‘ni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8452

[ivalni stroji, razen strojev za {ivaje
knjig iz tar. {t. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za
{ivalne stroje; igle za {ivalne stroje:

ali

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot 16
kg, brez motorja, ali 17 kg z motorjem

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. {t. 8456 do
8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8469 do
8472

Pisarni{ki stroji (npr.: pisalni stroji,
ra~unski stroji, stroji za avtomatsko
obdelavo podatkov, razmno‘evalni
stroji, stroji za spajanje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8480

Livarski okvirji za ivarne; modelne
plo{~e; modeli za kalupe; kalupi za
kovino (razen kalupov za ingote),
kovinske karbide, steklo, mineralne
materiale, gume ali plasti~ne mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

(4)

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3443

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8482

Kotalni le‘aji

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
dveh ali ve~ plasti kovine; garniture
tesnil, razli~ne po sestavi materiala,
v vre~kah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih; mehanski ~epi (tesnila)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8485

Deli strojev ali naprav brez elektri~nih priklju~kov, izolatorjev,
tuljav, kontaktov ali drugih elektri~nih delov, ki so omenjeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 85. pgl.

Elektri~ni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in
reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske
slike in zvoka ter deli in pribor za te
proizvode; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8501

Elektromotorji in elektri~ni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8503 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8502

Elektri~ni generatorski agregati in
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8501 ali 8503 uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8504

Napajalniki za stroje za avtomati~no
obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3444
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvo~niki v{tev{i zvo~nike v zvo~nih
omaricah; avdio-frekven~ni elektri~ni oja~evalniki; kompletne elektri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8519

Gramofoni z vgrajenim oja~evalnikom ali brez njega, glasbeni
avtomati na plo{~e,kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo
zvoka, ki nimajo vgrajene naprave
za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka
franko tovarna.

8520

Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, v{tev{i aparate z vgrajenimi napravami za reprodukcijo
zvoka, ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8521

Aparati za snemanje in reprodukcijo
slike in zvoka, ki imajo vgrajen
video-tuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8522

Deli in pribor, uporabni predvsem
ali vglavnem z aparati iz tar. {t.
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8523

Pripravljeni in prazni nosilci za
zvo~na in podobna snemanja drugih
fenomenov, razen izdelkov iz 37.
poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

8524

(2)

Stran 3445

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Plo{~e, trakovi in drugi posneti
nosilci vklju~no z zvo~nimi in
drugimi, v{tev{i matrice in galvanske odtise za proizvodnjo plo{~,
razen proizvodov iz 37. poglavja
- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8523 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifuzijo ali
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdelanim sprejemnikom ali aparatom za
snemanje ali reprodukcijo zvoka;
televizijske kamere; video kamere
za snemanje posami~nih slik in
druge video snemalne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8526

Radarji, pomo‘ne naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
v{tev{i sprejemnike, kombinirane v
istem ohi{ju z aparatom za snemanje
ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3446
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8528

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali
aparati za snemanje ali reprodukcijo
zvoka ali slike; videomonitorji in
videoprojektorji

8529

Deli, ki so predvsem ali v glavnem
primerni za uporabo z aparati iz. tar.
{t. 8525 do 8528:

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video snemanje in reprodukcijo slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

8535
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zavarovanje elektri~nih tokokrogov ali za povezavo z
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali uvr{~eni v tar. {t. 8538
uporabljajo samo do vrednosti 10%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8537

Table, plo{~e, pulti, mize, omare in
druge osnove opremjene z dvema ali
ve~ aparati iz tar. {t. 8535 ali 8536,
za elektri~no krmiljenje ali razdeljevanje elektri~nega toka, v{tev{i
tiste z vdelanimi instrumenti ali aparati iz 90. poglavja, razen komutacijskih aparatov iz tar. {t. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali uvr{~eni v tar. {t. 8538
uporabljajo samo do vrednosti 10%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodni{ki elementi, razen
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3447

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali uvr{~eni v tar. {t. 8541
ali 8542 uporabljajo skupaj samo
do vrednosti 10% cene izdelka
franko tovarna.

8544

Izolirana ‘ica (v{tev{i lakirano in
anodizirano ‘ico), kabli (v{tev{i
koaksialne kable) in drugi izolirani
elektri~ni vodniki, s konektorjem ali
brez; kabli iz opti~nih vlaken, kombinirani z elektri~nimi vodniki ali
ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene {~etke,
oglje za svetilke, oglje za baterije in
drugi izdelki iz grafita ali drugega
oglja, s kovino ali brez nje, za elektri~ne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8546

Elektri~ni izolatorji iz kakr{negakoli
materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8547

Izolirni deli za elektri~ne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v celoti
iz izolirnega materiala ali samo z
manj{imi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izklju~no
zaradi vezave, razen izolatorjev iz
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vodnike in spojke zanje, iz navadnih
kovin, oblo‘ene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic,
primarnih baterij in elektri~nih akumulatorjev; iztro{ene primarne
celice; iztro{ene primarne baterije in
iztro{eni elektri~ni akumulatorji;
elektri~ni deli strojev in aparatov, ki
niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3448
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 86. pgl.

@elezni{ke ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli;
‘elezni{ki ali tramvajski tirni sklopi
in pribor in njihovi deli;mehanska
(vklju~no elektromehanska)
oprema za prometno signalizacijo
vseh vrst; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8608

@elezni{ki in tramvajski tirni sklopi
in pribor; mehanska (v{tev{i elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje
prometa v ‘elezni{kem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu
na notranjih vodnih poteh,
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, druga, razen ‘elezni{kih sli
tramvajskih vozil,njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

8709

Samovozni tovorna vozila, brez
naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah,
skladi{~ih, pristani{~ih ali na
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih
razdaljah; vle~na vozila, ki se uporabljajo na peronih ‘elezni{kih
postaj; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, v{tev{i tista, ki so
opremljena z oboro‘itvenimi sredstvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

8711

(2)

Stran 3449

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Motorna kolesa (v{tev{i mopede) in
kolesa s pomo‘nim motorjem, z
bo~no prikolico ali brez nje; bo~ne
prikolice:
- Z batnim motorjem (razen rotacijskih batnih motorjev) in prostornino cilindrov:
-- do 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
20% cene izdelka franko
tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8712

Kolesa brez krogli~nih le‘ajev

Izdelava iz materialov iz vseh tar. {t.
razen tistih iz tar. {t. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

8715

Otro{ki vozi~ki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3450
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga
vozila; druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 8804

Roto{uti

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar.
{t.8804.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobna oprema;
naprave za treniranje letenja na tleh;
deli navedenih proizvodov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

89. pgl.

Ladje, ~olni in plavajo~e konstrukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka. Ne sme se uporabljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 90. pgl.

Opti~ni, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni,
medicinski ali kirur{ki instrumenti
in aparati; njihovi deli in pribor;
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

9001

Opti~na vlakna in kabli iz opti~nih
vlaken razen iz tar. {t. 8544; listi in
plo{~e iz polarizirajo~ega materiala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e),
prizme, zrcala in drugi opti~ni elementi, iz kakr{negakoli materiala,
nemontirani, razen takih opti~no
obdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3451

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9002

Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni
elementi, iz kakr{negakoli materiala, montirani, ki so deli ali pribor
instrumentov ali aparatov, razen
takih opti~nih neobdelanih steklenih
elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9004

O~ala in podobni izdelki in njihovi
deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 9005

Daljnogledi ( z enim ali dvema
objektivoma), opti~ni teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in njihovih
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 9006

Fotografske naprave, razen kinematografskih kamer, fotografski
bliskovni aparati in bliskovne
‘arnice, razen bliskovnih ‘arnic z
elektri~nim v‘igom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

9007

Kinematografske kamere in projektorji, v{tev{i tiste z vgrajenimi aparati za snemanje ali reprodukcijo
zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3452
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

9011

Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za
mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9015

Geodetski (v{tev{i fotografski,
oceanografski, hidrolo{ki. meteorolo{ki, geofizikalni instrumenti in
aparati, razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9016

Tehtnice z ob~utljivostjo do
vklju~no 5 centigramov (0,05g) , z
ute‘mi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
ozna~evanje ali matemati~no
ra~unanje (npr. risalni aparati,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

pantografi, kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska ra~unala,
ra~unala v obliki okrogle plo{~e);
ro~ni instrumenti za merjenje
dol‘ine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso omenjeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju
9018

Medicinski, kirur{ki,
zobozdravni{ki in veterinarski
instrumenti in aparati, v{tev{i scintigrafske, elektromedicinske aparate
in aparate za preiskavo vida:
- Zobozdravni{ki stoli z vgrajenimi
zobozdravni{kimi napravami ali
zobozdravni{ki pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katerekoli
tar. {t. v{tev{i materiale iz tar. {t.
9018.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3453

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masa‘o; aparati za psiholo{ka
testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi terapevtski
dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske razen varovalnih mask brez
mehani~nih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je
tar.{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
25% cene izdelka franko
tovarna.

9024

Stroji in aparati za preisku{anje
trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elasti~nosti ali drugih
mehanskih lastnosti materiala (npr.:
kovin, lesa, tekstilnega materiala,
papirja, plasti~ne mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in psihometri, tudi kombinacije teh
instrumentov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali
drugih spremenljivih veli~in pri
teko~inah ali plinih (npr.: merilniki
pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote, {tevci
porabe toplote); razen instrumentov
in aparatov iz tar. {t. 9014, 9015,
9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3454
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9027

Instrumenti in aparati za fizikalne in
kemi~ne analize (npr.: polarimetri,
refraktometri, spektometri, aparati
za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za preisku{anje
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
povr{inske napetosti ali podobno ali
za kalorimetrijska, akusti~na in
fotometrijska merjenja ali kontrolo
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, teko~in ali elektri~ne energije,
v{tev{i merilnike za njihovo umerjanje

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

9029

[tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje,
kilometrski {tevci, {tevci korakov in
podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvr{~ajo v
tar. {t. 9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo elektri~nih
veli~in, razen merilnikov iz
tar.{t.9028; instrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmi~nih ali
drugih ionizirajo~ih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9031

Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso omenjeni
in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju; projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9032

Instrumenti in aparati za
avtomati~no regulacijo ali krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Stran 3455

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9033

Deli in pribor (ki niso omenjeni in
ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 91. pgl.

Ure in osebne ure in njihovi deli;
razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

9105

Druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

9109

Urni mehanizmi, kompletni in
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

9110

Kompletni mehanizmi za osebne ali
druge ure, nesestavljeni ali delno
sestavljeni ({ablone); nekompletni
mehanizmi za osebne ali druge ure,
sestavljeni; grobi urni mehanizmi za
osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni v tar. {t. 9114
uporabljajo samo do vrednosti 10%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

9111

Ohi{ja za osebne ure in deli ohi{ij

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kor je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

9112

Ohi{ja za hi{ne, pisarni{ke in
podobne ure in ohi{ja podobne vrste
za druge proizvode iz tega poglavja
in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kor je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
30% cene izdelka franko
tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3456
Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)

9113

(2)

[t. 38 – 28. VI. 1997

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure
in njihovi deli:
- Iz navadnih kovin, prevle~eni sali
ne s plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

92. pgl.

Glasbila; njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
40% cene izdelka franko tovarna.

93. pgl.

Oro‘je in strelivo; njuni deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 94. pgl.

Pohi{tvo; posteljnina, ‘imnice,
nosilci za ‘imnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke in
druga svetila, ki niso omenjena ali
zajeta na drugem mestu; osvetljeni
znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in
podobno; monta‘ne zgradbe;
razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bomba‘no
tkanino, katere te‘a ne presega
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvr{~eni v drugjo tar. {t.,
kot je tar.{t. izdelka.
ali
Izdelava iz bomba‘ne tkanine, ki je
‘e pripravljena za uporabo iz tar. {t.
9401 ali 9403, pod pogojem da:
- njena vrednost ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna ,in
- so vsi drugi uporabljeni materiali ‘e
s poreklom in se uvr{~ajo v druge
tar. {t. razen tar. {t. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega
40% cene izdelka franko
tovarna.

9405

Svetilke in druga svetila, v{tev{i
reflektorje in njihove dele, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu; osvetljeni napisi, osvetljene
plo{~ice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

[t. 38 – 28. VI. 1997
Tar. {tev. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

Stran 3457

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom
(3)

ali

9406

Monta‘ne zgradbe

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 95. pgl.

Igra~e, rekviziti za dru‘abne igre in
{port; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

9503

Druge igra~e; zmanj{ani modeli in
podobni modeli za igro, v{tev{i tudi
s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9506

Glave za palice za golf in njihovi
deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka. Za izdelavo glav za
palice za golf se lahko uporabijo
grobo obdelani bloki .

ex 96. pgl.

Razni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar. {t. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov ‘ivalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603

Metle in {~etke (razen metel iz protja ter {~etk iz materialov veveri~je
ali podlasi~je dlake) mehani~ne priprave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez
motorja: soboslikarski vlo‘ki in
valji, brisalniki za pod in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega
50% cene izdelka franko tovarna.

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebno nego, za {ivanje ali ~i{~enje
obutve ali obleke

Vsak predmet v kompletu mora
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala,
~e ne bi bil vklju~en v komplet.
Lahko pa se vklju~ijo predmeti brez
porekla, ~e njihova skupna vrednost
ne presega 15% cene kompleta
franko tovarna.

(4)
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Tar. {tev. HS

Poimenovanje blaga

(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status
blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

9606

Gumbi, pritiska~i, zaklopni gumbi,
gumbi za srajce in drugi deli teh
izdelkov; nedokon~ani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali druga~e pripravljeni za odtiskovanje, v{tev{i trakove na kolescih
ali v patronah; blazinice za `ige,
prepojene ali neprepojene, s {katlo
ali brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9613

Piezo v`igalniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
materialov iz tar. {t. 9613 ne presega
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 9614

Toba~ne pipe ali glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih blokov.

97. pgl.

Umetni{ki predmeti, zbirke in
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot
je tar.{t. izdelka.

(4)
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Potrdilo EUR.1 o prometu blaga in zahteva za potrdilo EUR.1 o prometu blaga

Navodila za tiskanje
1.
Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dol‘ini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanj{o te‘o 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemi~nimi sredstvi opazno na prvi pogled.
2.
Pristojni organi dr‘av ~lanic pogodbenic si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogo~a njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko {tevilko, tiskano
ali ne, ki omogo~a njegovo identifikacijo.
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(2) Izpolnite samo, ~e to zahtevajo predpisi izvozne dr`ave ali teritorija.

POTRDILO O PROMETU BLAGA
1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)

(851R$
3UHGQRL]SROQLWHREUD]HFSUHEHULWHQDYRGLODQDKUEWQLVWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
____________________________________________________
LQ

____________________________________________________
(navesti dr‘ave, skupine dr‘av ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(navedba neobvezna)

4. Dr‘ava, skupina dr‘av
ali teritorij porekla
proizvodov

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2)
Tip .......................... [t ..............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................
....................................................................
(Podpis)

5. Namembna dr‘ava, skupina
dr‘av ali teritorij

9. Bruto te‘a
(kg) ali druga
merska enota (l,m,itd.)

10.Ra~uni
(navedba
neobvezna)

12. IZJAVA IZVOZNIKA
@ig

3RSLVDQL L]MDYOMDP GD ]JRUDM QDYHGHQR EODJR
L]SROQMXMH YVH SRJRMH SRWHEQH ]D L]GDMR WHJD
SRWUGLOD

V ............................................. , dne .................
...........................................................................
3RGSLV 
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

[t. 38 – 28. VI. 1997

14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da.(1):
je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ
in da se navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
to~nosti tega potrdila.

V ........................................................., dne ................................

@ig

V ........................................................., dne ...............................
......................................................................................................
SRGSLV
@ig

.....................................................................................
 SRGSLV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

1.

To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napa~ne navedbe
pre~rtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske
oblasti dr‘ave ali ozemlja izdaje.

2.

Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna {tevilka. Neposredno
pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna ~rta. Neuporabljen prostor mora biti pre~rtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogo~eno.

3.

Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov,dr‘ava)

(851R$
3UHGQRL]SROQLWHREUD]HFSUHEHULWHQDYRGLODQDKUEWQLVWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

in

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(navedba neobvezna)

____________________________________________________
(navesti dr‘ave, skupine dr‘av ali teritorije)

4. Dr‘ava, skupina dr‘av ali
teritorij porekla proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av
ali teritorij

7. Opombe

vezna)

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

9. Bruto te‘a(kg)
ali druga merska enota
(l,m,itd.)

10. Ra~uni
(navedba
neobvezna)

Stran 3462
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IZJAVA IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo prilo‘enega potrdila;

NAVAJAM okoli{~ine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
PRILAGAM naslednja dokazila(1):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predlo‘il vsa dodatna dokazila, ki jih le-te {tejejo kot potrebna za
izdajo prilo‘enega potrdila, kot tudi pristajam, ~e je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoli{~in izdelave
omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo prilo‘enega potrdila za to blago.


.UDMLQGDWXP


3RGSLV

_____________________________________________________
(1)

Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, ra~uni, izjave proizvajalca, itd., ki se nana{ajo na v izdelavi uporabljene izdelke
ali na v enakem stanju ponovno izvo‘eno blago.
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PRILOGA IV K PROTOKOLU 7
Izjava na fakturi
Angle{ka ina~ica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of ............. preferential origin.
Slovenska ina~ica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1)) izjavljam, da ~e ni druga~e jasno navedeno,
ima blago preferencialno ........... poreklo.

........................................................ 2
(Kraj in datum)
.........................................................

3

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno
navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)

(1)

Kadar izjavo na ra~unu izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana {tevilka pooblastila. ^e
izjavo na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

(2)

Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije ‘e v samem dokumentu.

(3)

Glej tudi peti odstavek 21. ~lena tega Protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo imena
podpisnika.

Stran 3464
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(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti
prazen prostor.
(2) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem dokumentu.
(3) Glej tudi peti odstavek 21. člena tega Protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na
navedbo imena podpisnika.

[t. 38 – 28. VI. 1997
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PRILOGA V K PROTOKOLU 7
Zapis o soglasju
1.

Za uporabo 3.~lena (dvostranska kumulacija) materiali s poreklom iz dr‘ave pogodbenice, ki uva‘a, ki v dr‘avi
pogodbenic, ki izva‘a, niso obdelani ali predelani bolj, kot je omenjeno v prvem odstavku 7. ~lena tega Protokola, ohranijo
svoje poreklo.

2.

Diagonalna kumulacija, dolo~ena v 4. ~lenu tega Protokola se bo uporabljala med dr‘avami pogodbenicami od datuma
izvajanja tega Protokola.
Diagonalna kumulacija, dolo~ena v 4. ~lenu tega Protokola v zvezi z drugimi dr‘avami lahko uporablja samo, ko dr‘ave,
navedene v omenjenem ~lenu sklenejo med seboj Sporazume o prosti trgovini ali Sporazume o ustanovitvi Carinske unije,
ki vsebujejo enaka pravila o poreklu. Za vsako dr‘avo, omenjeno v 4. ~lenu, ki ne zadosti temu pogoju na dan uveljavitve
tega protokola, se bo 4. ~len uporabljal od datuma uveljavitve Sporazuma o prosti trgovini ali Sporazuma o ustanovitvi
carinske unije med tako dr‘avo in zadnjo od dr‘av, ki ‘e uporablja diagonalno kumulacijo.
Vsaka navedba 4. ~lena, navedenega v tem Protokolu, se uporablja v skladu s tem Zapisom o soglasju.

3.

15.~len tega Protokola se za~asno ne uporablja dokler se dolo~be o prepovedi povra~ila oziroma oprostitve pla~ila carine
ne uporabljajo med dr‘avami pogodbenicami in Evropsko zvezo.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3466

Št. 38 – 28. VI. 1997

OBČINE

LJUBLJANA

Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

2119.
Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) in 16. člena
statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in
27/96) sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji
dne 20. 3. 1997 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
18. seji dne 22. 10. 1996 sprejela

IV. DEJAVNOSTI VRTCA
5. člen
Dejavnost vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– H/55.51– storitve menz.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
V. ORGANI VRTCA

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
vrtca Pedenjped
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem
Mestni trg 1, Ljubljana in Občina Dol pri Ljubljani, s sedežem Videm 48, Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: ustanovitelja) ustanavljata javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo Vrtec Pedenjped (v nadaljevanju: vrtec).
O ustanoviteljskih pravicah in dolžnostih odločata Mestni svet mestne občine Ljubljana in Občinski svet občine Dol
pri Ljubljani.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime vrtca je: Vrtec Pedenjped.
Sedež vrtca je: Cerutova 6, Ljubljana.
3. člen
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke
na različnih lokacijah organizirata naslednji enoti vrtca:
1. Enota Makalonca, ki deluje na lokacijah:
– Rjava cesta 1, Ljubljana,
– Cesta V/3 – Polje,
– Cesta VI/1, Novo Polje in
– Šmartinska cesta 284/A, Sneberje.
2. Enota Miškolin, ki deluje na lokacijah:
– Cerutova 6, Ljubljana
– Cerutova 5, Ljubljana,
– Dolsko 85 A,
– Ob Studencu 11 A, Kašelj,
– Papirniški trg 5, Vevče,
– Papirniški trg 7, Vevče in
– Cesta II. grupe odredov 41, Zadvor.
III. PEČAT VRTCA
4. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež vrtca.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

6. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovna organa,
– svet staršev.
1. Svet vrtca
7. člen
Organ upravljanja vrtca je svet vrtca.
Svet vrtca odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta
odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta Mestni svet mestne občine Ljubljana in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani tako, da imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana dva
predstavnika in Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani enega
predstavnika.
Predstavnike delavcev vrtca izvolijo delavci vrtca na
neposrednih in tajnih volitvah, tako, da iz vsake enote vrtca
izvolijo po dva člana in enega člana izmed upravno administrativnih delavcev vrtca.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov
staršev, navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
8. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata sveta vrtca. S sklepom o razpisu
volitev se določijo dan volitev, število članov sveta, ki se
volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v vrtcu.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta vrtca.

Št. 38 – 28. VI. 1997
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9. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta vrtca ima
najmanj 10% delavcev vrtca.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu
volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
10. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami.Vsak delavec ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov,
kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca.
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2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
Ravnatelj vrtca organizira in vodi delo in poslovanje
vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo vrtca in je odgovoren za strokovnost dela vrtca.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vtrca po postopku,
določenim z zakonom.
15. člen
Ravnatelj imenuje pomočnike ravnatelja, ki mu pomagajo pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
16. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za
katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovna organa

11. člen
Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno
dobo v vrtcu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in
izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni
od dneva volitev.
12. člen
Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo
predsednika sveta vrtca in njegovega namestnika. Od tega
dneva začne teči mandat sveta vrtca.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji
predsednik sveta vrtca najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi
oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta vrtca
vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni
oziroma novoimenovani član sveta vrtca.
Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta
vrtca.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
13. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca.

17. člen
Strokovna organa vrtca sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
4. Svet staršev
18. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
odelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

VI. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja vrtec in ga uporablja za
opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanoviteljev.
Vrtec lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Vrtec je dolžan uporabljati in upravljati premoženje
ustanoviteljev s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Vrtec je odgovoren ustanoviteljema za upravljanje s
premoženjem.
20. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanoviteljev in drugih javnih sredstev,
– plačil staršev,
– iz donacij in drugih virov.
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VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA
PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s
prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s
tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,
investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost vrtca se
način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljema.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
VRTCA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Vrtec je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljev ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Enoti vrtca nimata pooblastil v pravnem prometu.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti vrtca omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljev predvidena za opravljanje dejavnosti vrtca.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEMA IN VRTCEM
23. člen
Ustanovitelja imata do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti;
– odločata o statusnih spremembah,
– dajeta soglasje k spremembam dejavnosti;
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
Vrtec je dolžan ustanoviteljema vsako leto poročati o
izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju vrtca.
Vrtec je dolžan posredovati ustanoviteljema podatke,
potrebne za spremljanje dejavnosti in statistične namene.
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XI. SPLOŠNI AKTI VRTCA
25. člen
Vrtec ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja,
ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet vrtca, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Vrtec mora v skladu z določili tega odloka uskladiti
svojo organizacijo in oblikovati organe vrtca v skladu z
določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
27. člen
Ustanovitelja bosta medsebojne pravice in obveznosti,
ki niso določene s tem odlokom, uredila s pogodbo o skupnem uresničevanju pravic in obveznosti do vrtca v roku
3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
opravljajo svoje naloge do uskladitve organizacije vrtca z
zakonom oziroma do poteka mandata.
29. člen
Vrtec je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda
Pedenjped, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/1858/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– določbe sklepa o ustanovitvi javnih vzgojno-varstvenih zavodov št. 012-2/92-01 z dne 24. 2. 1992 (Uradni list
RS, št. 11/92), ki se nanašajo na Vzgojno-varstveni zavod
Pedenjped in
– statut Vzgojno-varstvenega zavoda Pedenjped.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 61-1/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.

X. JAVNOST DELA
24. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem in
javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno-izobraževalnem delu vrtca starši in predstavniki javnosti
ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon oziroma
drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu vrtca ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.
Št. 65/96
Dol pri Ljubljani, dne 22. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.
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BOHINJ
2120.
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in 7.
člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
SRS, št. 13/81, 42/86), 5. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 61/96 in 35/97) in 9. člena
statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/95) je
Občinski svet občine Bohinj na 31. redni seji dne 18. junija
1997 sprejel
ODLOK
o taborjenju v Občini Bohinj
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Na ostalem območju Občine Bohinj je taborjenje prepovedano.
Izjemoma je dovoljeno taboriti tudi na ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu
javne prireditve, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem in taborjenje ne traja dalj kot 14 dni.
Na območjih taborjenja iz prvega in tretjega odstavka
tega člena je prepovedano postavljati stalne objekte. Za postavitev začasnih objektov je potrebno pridobiti ustrezno
dovoljenje upravnega organa.
4. člen
Na območjih iz prvega in tretjega odstavka 3. člena
tega odloka je dovoljeno taboriti le na podlagi dovoljenja, ki
ga izda Upravna enota Radovljica.
Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:
– če gre za začasno organizirano skupno bivanje oseb,
pod mentorskim vodstvom;
– če je namen tabora vzgojno-izobraževalni.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa območja, način in pogoje taborjenja v
Občini Bohinj.
2. člen
V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
1. “tabor” je skupek šotorov (tri ali več) za začasno
bivanje na prostem;
2. “taborni prostor” je prostor, ki je namenjen za taborjenje oziroma je dovoljeno taboriti;
3. “taboriti” pomeni bivati v šotoru na prostem, ne
glede na število šotorov, razen v kampih;
4. “tabornik” je oseba, ki tabori, ne glede na to ali je
član taborniške ali druge ustrezne organizacije;
5. “organizator taborjenja” je fizična ali pravna oseba,
ki organizira taborjenje, ne glede na to, ali je za to dejavnost
registrirana;
6. “organizirano skupno bivanje oseb” je taborjenje, ki
jih organizirajo Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove
organizacijske enote, šole v okviru svojih programov;
7. “dokumentacija o taboru” obsega podatke o organizatorju taborjenja in odgovorni osebio organizatorja, čas
taborjenja, poimenski seznam članov tabora z letnico rojstva;
8. “vzpostavitev v prvotno stanje” pomeni odstranitev
vseh začasnih objektov, kemičnih stranišč, improviziranih
naprav in očiščenje tabornega prostora in odvoz odpadkov.
II. OBMOČJE IN POGOJI ZA TABORJENJE
3. člen
Na območju Občine Bohinj je dovoljeno, na podlagi
upravnega dovoljenja, taboriti na naslednjih začasnih lokacijah:
– območje nad Kredo, na zemljiščih, parc. št. 1105,
1106, 1108/1, 1109, 1110 in 1112/211 k.o. Savica;
– območje pod hotelom Bellevue, na zemljišču, parc.
št. 1151/2 k.o. Savica;
– območje Gozdne šole pri Naklovi glavi, na zemljišču,
parc. št. 1816/1 k.o. Studor;
– območju na Rudnem polju – Pokljuka, na zemljišču,
parc. št. 1003/1 k.o. Gorjuše in
– območje “Strgarjevca” (Ukanc), na zemljiščih parc.
št. 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4, 1814/1 in 1815/1, k.o.
Ukanc.

5. člen
Dovoljenje upravne enote se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– soglasje lastnika zemljišča,
– soglasje upravljalca,
– soglasje Občine Bohinj,
– mnenje javnega zavoda Triglavski narodni park (v
nadaljnjem besedilu: TNP), če se namerava taboriti na območju Triglavskega narodnega parka,
– soglasje zdravstvenega inšpektorata.
6. člen
Taborjenje se lahko izvaja pod naslednjimi posebnimi
pogoji:
– da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora;
– da se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih
stranišč,
– da se zagotovi zbiranje in odvoz odpadkov,
– da se zagotovi parkiranje na parkiriščih ali v skladu z
odredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju.
Splošni in posebni pogoji taborjenja morajo biti navedeni v dovoljenju iz prvega odstavka 4. člena.
7. člen
Organizator taborjenja mora najkasneje 3 dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora obvestiti Redarsko
službo občine Bohinj, katere predstavnik je prisoten pri postavitvi in odstranitvi.
Kolikor se tabor postavlja na območju Triglavskega
narodnega parka, je potrebno o tem obvestili tudi naravovarstveno službo TNP.
Organizator taborjenja je dolžan upoštevati navodila
redarja občine oziroma navodila naravovarstvenega nadzornika TNP.
Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju
oziroma odstranitvi tabora zemljišče, na svoje stroške, vzpostaviti v prvotno stanje. Kolikor tega ne stori organizator,
zemljišče vzpostavi v prvotno stanje, na podlagi odredbe
redarja občine ali druge pooblaščene osebe organa, ki je
pristojen za nadzor, pooblaščena organizacija na stroške organizatorja.
8. člen
Organizator taborjenja mora v roku 3 dni po pričetku
taborjenja pristojnemu organu občine – občinski upravi posredovati dokumentacijo o taboru.
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III. NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka imajo: Redarska služba občine Bohinj, Naravovarstvena nadzorna služba javnega zavoda TNP; pristojne službe Inšpektorata RS, za
okolje in prostor in Zdravstvenega inšpektorata RS, ter policija.
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Na območju “Strgarjevca”, iz pete alinee prvega odstavka 3. člena tega odloka je taborjenje dovoljeno do 15.
septembra 1997.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-55/97
Bohinjska Bistrica, dne 18. junija 1997.

10. člen
Pooblaščene osebe organov iz 9. člena tega odloka
lahko pri izvrševanju nadzora zahtevajo na vpogled dovoljenje za taborjenje in dokumentacijo o taboru.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira ali omogoči taborjenje na območju, kjer je
prepovedano taboriti (3. člen);
2. organizira ali omogoči taborjenje brez dovoljenja
Upravne enote Radovljica (prvi odstavek 4. člena);
3. omogoči taborjenje osebam ali skupinam, ki niso
člani Zveze tabornikov Slovenije ali Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijskih enot (4. člen);
4. tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni z dovoljenjem (5. in 6. člen);
5. po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora
zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (tretji odstavek 7.
člena).
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se na mestu prekrška
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem
ne obvesti Redarsko službo občine Bohinj oziroma Naravovarstveno nadzorno službo TNP (prvi odstavek 7. člena);
2. ne upošteva navodil redarja občine oziroma navodil
nadzornika TNP (drugi odstavek 7. člena);
3. pristojnemu organu občine v treh dneh po pričetku
taborjenja ne posreduje dokumentacije o taboru (8. člen).
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na mestu prekrška
kaznuje fizična oseba, če:
1. tabori na območju, kjer je to prepovedano (3. člen);
2. ne vzpostavi zemljišča, na katerem je taboril, v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Na začasnih lokacijah iz prve do četrte alinee prvega
odstavka 3. člena tega odloka je dovoljeno taboriti do uskladitve planskih dokumentov Občine Bohinj.

2121.
Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 45/94), 41., 42. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96), 16. in 75. člena statuta Občine Bohinj (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj
na 31. redni seji dne 18. junija 1997 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
(Uradni list RS, št. 2/97) se v prvem odstavku 31. člena črta
besedilo: “S 1. 2. 1997” in se nadomesti z: “Na podlagi tega
odloka”.
2. člen
V drugem odstavku 31. člena se besedilo “s 1. 1. 1997”
črta.
3. člen
V drugem odstavku 31. člena se za besedo Bohinj doda
naslednje besedilo: “in vpisa zavoda v sodni register.”
4. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
“Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z dnem vpisa v sodni register prevzame delavce Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica, ki so do dneva vpisa v
sodni register delali v enotah, ki se s tem odlokom izločajo iz
sestave Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica ter sorazmerni del finančno-računovodskih in drugih delavcev.”
5. člen
33. člen se spremeni tako, da glasi:
“Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in njeni organi do popolne pridobitve pravne subjektivitete in do dokončnega preoblikovanja po tem odloku delujejo v nespremenjeni obliki s tem, da se notranja organizacija
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uskladi z določbami zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Št. 061-54/97
Bohinjska Bistrica, dne 18. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

BREZOVICA
2122.
Občinski svet občine Brezovica je na podlagi zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 21/86,
17/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93) ter v skladu s
statutom Občine Brezovica je na 26. redni seji, ki je bila 4. 6.
1997 sprejel
ODLOK
o postavljanju reklamnih objektov za nameščanje
neprometnih znakov v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje – nameščanje,
vzdrževanje in odstranjevanje reklamnih objektov – oglasnih mest in znakov, ki opozarjajo na kulturni spomenik,
zgodovinsko ali naravno znamenitost, obveščajo o napravah
in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom, znakov s katerimi se udeležence usmerja k podjetjem
oziroma o prireditvah in vseh drugih podobnih znakov, ki
predstavljajo vizualne komunikacije (vnaprej: neprometni
znaki).
2. člen
Za postavitev reklamnega objekta in za namestitev neprometnega znaka je potrebno dovoljenje, ki ga izda Občina
Brezovica, najkasneje v 3 mesecih od prejema vloge.
Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evidenco izdanih dovoljenje vodi izdajatelj.
3. člen
Pri izdaji dovoljenja za postavitev reklamnega objekta
oziroma namestitev neprometnega znaka in s tem povezano
izbiro ustreznih lokacij za postavitev ali namestitev, pristojni
organ občine upošteva zlasti naslednje kriterije:
– značilnosti objekta oziroma znaka (npr. število, material, oblikovno ustreznost, čitljivost, vpliv na okolje ipd.),
– možnost dostopa do objekta oziroma znaka zaradi
vzdrževanja,
– potrebe po ohranitvi značilnih razgledov (vedut),
– varnost in vodljivost voznika,
– obstoječo degradiranost območja (npr. zasičenost doline s tovrstnimi objekti oziroma znaki, zakrivanje degradiranih območij),
– obstoječo zakonodajo.

Stran 3471

4. člen
Reklamne objekte postavlja in neprometne znake v Občini Brezovica namešča in odstranjuje od občine pooblaščena oseba.
Izjema je dopustna za 17. člen tega odloka
Reklamne objekte in neprometne znake, ki so locirani v
varovalnem pasu magistralne ali regionalne ceste, postavlja
in namešča ter odstranjuje upravljalec ceste ali od njega
pooblaščena oseba.
5. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev reklamnega
objekta ali namestitev neprometnega znaka vloži stranka na
Občini Brezovica
Vlogi je potrebno priložiti:
– soglasje lastnika ali posestnika nepremičnine (zemljišča, zgradbe), na kateri bo lociran objekt oziroma znak,
– opis, risbo ali primerek objekta oziroma znak,
– mapno kopijo in posestni list,
– druge priloge na zahtevo občine
II. REKLAMNI OBJEKTI
6. člen
Reklamni objekti (oglasna mesta) so namenski prostori
za nameščanje neprometnih znakov. Reklamni objekti so
stalni in začasni (prenosni).
Stalni reklamni objekti so reklamni kioski, reklamni
stebri in table, na stene pritrjene vitrine, fasade in avtobusna
postajališča.
Prenosni reklamni objekti so panoji in transparenti, javna prevozna sredstva ipd.
7. člen
Stalne reklamne objekte je dovoljeno postaviti, vgraditi
oziroma pritrditi:
– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi
načrti, samo na območjih in pod pogoji, ki jih določajo ti
načrti,
– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, pa v skladu z izdanim dovoljenjem,
– v skladu z zahtevami pristojne institucije, ki opravlja
nadzor,
– če ni nič predvidenega po gornjih treh alineah – v
skladu z mnenjem strokovnjaka – krajinskega arhitekta.
8. člen
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in urbanizem ter odbor za gospodarstvo – turizem sprejmejo pravilnik, s katerim se opredelijo vizualni in funkcionalni izgled
reklamnih objektov in neprometnih znakov ter njihova lokacija. Po potrebi se pridobi mnenje urbanista in arhitekta.
Evidenco o reklamnih objektih vodi Republiška uprava
za javne prihodke. Evidenca obsega vse potrebne podatke o
objektu (lastništvo, upravljalca, lokacijo, število, datum izdaje dovoljenja).
9. člen
Stalni in začasni reklamni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne
kazijo videza okolja. Objekti, ki niso postavljeni v skladu z
zahtevami iz prejšnjega odstavka ali so postavljeni v nasprotju z izdanim dovoljenjem, se nemudoma odstranijo, kar
opravi pooblaščena oseba iz 4. člena tega odloka.
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10. člen
Z reklamnimi objekti upravljajo:
– lastniki (17. člen),
– pooblaščena oseba.
Upravljalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati. Na reklamnih objektih mora biti na vidnem mestu označena firma upravljalca objekta.
Namenska uporaba in poškodovanje reklamnih objektov, reklam, plakatov in transparentov je prepovedana.

III. NEPROMETNI ZNAKI
11. člen
Neprometni znaki so sporočilne vizualne komunikacije
v tej ali oni pojavni obliki (npr. napisi, risbe, slike, fotografije, logotipi, obvestila, plakati, reklame ipd.), ki do te mere
posegajo v prostor, da je njihov status potrebno normativno
urediti.
12. člen
Neprometni znaki se načeloma nameščajo le na reklamne objekte. Izjeme se opredelijo v izdanem dovoljenju.
Na fasadah zgradb, prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah, drevju, znotraj ali zunaj izložbenih
stekel in na drugih objektih, ki ne predstavljajo reklamnega
objekta oziroma ki niso urejeni v ta namen, je nameščanje
neprometnih znakov prepovedano. Prav tako je prepovedano
metanje obvestil, reklam ipd. iz letala.
13. člen
Neprometni znak mora biti estetsko oblikovan in predstavljen tako, da je lahko prepoznaven in se po osnovnih
značilnostih jasno loči od prometnih znakov. Pri oblikovanju znaka morajo biti upoštevane značilnosti prostora, v
katerem bo postavljen.
Velikost znaka ali skupina znakov na eni lokaciji mora
biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti
prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču oziroma
preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na zmanjšanje
varnosti cestnega prometa.
Napisi na neprometnem znaku morajo biti v slovenščini, vsebina pa mora biti v skladu z dobrimi običaji, moralo in
okusom. Napisi sporočilno namenjeni tujcem, so lahko tudi
v drugih jezikih, ob enakopravni udeležbi slovenščine.
14. člen
Zaradi evidence taksnih obveznosti mora biti na vsakem nameščenem neprometnem znaku žig pooblaščene osebe iz 4. člena tega odloka.
15. člen
Neprometne znake odstrani pooblaščena oseba:
– iz varnostnih razlogov,
– ko preneha razlog, zaradi katerega je bil znak nameščen,
– ko znak ni več primeren, potreben, vzdrževan ali
rokovno aktualen,
– če je znak nameščen brez dovoljenja ali v nasprotju z
izdanim dovoljenjem,
– če lastnik znaka ne izpolnjuje v odloku ali dovoljenju
predpisanih obveznosti (npr. če ne plačuje takse ipd.).
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V. OSTALE DOLOČBE
16. člen
Višina in način plačila takse za objavo na reklamnih
objektih se ureja z odlokom o komunalnih taksah.
Stroški postavitve reklamnega objekta in nameščanja
oziroma odstranitve neprometnega znaka bremenijo stranko
(naročnika, upravičenca, lastnika. ...) poleg komunalne takse
iz prejšnjega odstavka
Stroški pridobivanja soglasij in dovoljenj prav tako
bremenijo stranko.
17. člen
Lastniki zemljišč in zgradb so izjemoma pooblaščeni
na lastnih nepremičninah v svoji režiji (vendar po izdanem
dovoljenju) postavi reklamni objekt ali namestiti neprometni
znak, vendar le v lastne (reklamne oziroma druge sporočilne) namene.
V lastni režiji postavljene objekte in znake so dolžni
lastniki redno vzdrževati in obnavljati, sicer se odstranijo na
njihove stroške.
18. člen
Za reklamne objekte in neprometne znake, ki so po
uveljavitvi tega odloka že postavljeni oziroma nameščeni na
območju Občine Brezovica in ustrezajo kriterijem iz tega
odloka, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka zahtevati izdajo dovoljenja iz 2. člena
tega odloka.
V primeru, da lastnik že postavljenega reklamnega objekta ali nameščenega neprometnega znaka ni zahteval izdajo dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka pooblaščena
oseba pristojna za nadzor odredi odstranitev objekta ali znaka na stroške lastnika, lastnik pa bo kaznovan za prekršek po
22. členu tega odloka.
19. člen
Če se lastnik reklamnega objekta ne da ugotoviti ali bi
bilo ugotavljanje nesorazmerno zapleteno in stroškovno prezahtevno, se objekt ali znak odstrani na stroške občine, ki jih
je kasneje upravičena izterjati od zavezanca, če se ga naknadno ugotovi.
20. člen
Panoji in plakati z volilno propagandnimi sporočili se
lahko postavljajo v skladu s pravilnikom o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov. Organizator jih je dolžan odstraniti v 15 dneh po dnevu glasovanja, sicer jih odstrani pooblaščena oseba na njegove stroške.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja od občine pooblaščena oseba.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 SIT se za
prekršek kaznuje pravna ali fizična oseba, ki:
– postavi reklamni objekt ali namesti neprometni znak,
pa predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega
organa (2. člen),
– ima dovoljenje za postavitev reklamnega objekta ali
namestitev neprometnega znaka, pa le-tega postavi sam ne
pa po pooblaščeni osebi (4. člen),
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– postavi reklamni objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem (9 in 17. člen),
– kot lastnik oziroma upravljalec reklamnega objekta
ne poskrbi za njegovo vzdrževanje (10. člen),
– namerno poškoduje reklamni objekt ali neprometni
znak (10. člen),
– namesti neprometni znak na nedovoljeno mesto ali ga
vrže iz letala (12. člen),
– postavi reklamni objekt oziroma namesti neprometni
znak, ki ne ustreza kriterijem tega odloka oziroma izdanemu
dovoljenju (8., 13. in 17. člen),
– na lastni nepremičnini postavi reklamni objekt oziroma namesti neprometni znak za tuj račun in interes (17. člen),
– ne zahteva izdaje dovoljenja za že postavljeni reklamni objekt ali nameščeni neprometni znak v roku
(18. člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 sit se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 21/97
Brezovica, dne 10. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

2123.
Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US
RS) in na podlagi 11. in 12. člena statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine
Brezovica na 26. redni seji dne 4. 6. 1997 sprejel
ODLOK
o javnem redu in miru na območju Občine Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, narave,
snage in zunanjega videza objektov in naselij.
2. člen
Občani in obiskovalci Občine Brezovica ne smejo s
svojim ravnanjem motiti dela, razvedrila in počitka drugih.
Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, neposredno starši,
skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja
mladoletnikov ali oseb pod skrbništvom, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
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3. člen
Po tem odloku se kaznujejo kot prekršek zoper javni
red in mir dejanja, s katerimi se v primerih, navedenih v
odloku, na nedovoljen način motita mir, nočni počitek ali
delo občanov, povzroča nemir ali javno zgražanje, ogroža
splošno varnost ljudi in premoženja, kvari zunanji videz
kraja, ogroža zdravje, čistočo, ovira vzgojo mladine ali kako
drugače moti javni red in mir.
II. IZOBEŠANJE IN UPORABA ZASTAV
4. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, lastniki in drugi uporabniki stanovanjskih in drugih poslovnih zgradb v naseljih
na območju Občine Brezovica izobesijo na poslovnih in
stanovanjskih zgradbah zastavo Republike Slovenije in Občine Brezovica.
Zastave, ki se izobešajo, ne smejo biti obledele, raztrgane, umazane ali zmečkane in morajo biti pravilnih dimenzij.
Pri izobešanju zastav se smiselno uporabljajo določbe
zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in odloka o grbu in zastavi Občine Brezovica (Uradni list RS, št.
31/96).
5. člen
Zastave je potrebno izobesiti na večer pred praznikom,
odstraniti pa takoj oziroma najkasneje v roku 48 ur, ko mine
razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
Slavoloke, transparente, plakate, panoje in druge priložnostne okraske in obvestila, ki se postavljajo ob posebnih
priložnostih, je potrebno odstraniti najkasneje v petih dneh,
ko preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.
III. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
6. člen
Vodja javnega shoda oziroma javne prireditve na javnem shodu, javni prireditvi (prireditvah) in poslovodja pravne osebe ter samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko
dejavnost, je dolžan:
1. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne
prinašajo alkoholnih pijač, razen če ni predhodno dovoljeno,
2. poskrbeti, da se mladina do 14. leta starosti brez
spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na
prireditvenih prostorih in v gostinskih lokalih,
3. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, vzbujajo zgražanje, nadlegujejo ali žalijo
občane,
4. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na
njih,
5. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi, oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa,
6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in
odstraniti postavljene objekte in ostale predmete, in sicer
najpozneje v 24 urah.
7. člen
Igranje zabavnih iger se z odločbo upravnega organa za
notranje zadeve v posameznem javnem lokalu prepove, če v
enem letu pride do treh kršitev javnega reda in miru. Prepoved je lastnik lokala dolžan izobesiti na vhodu v lokal takoj
po pravnomočnosti odločbe. Lastnik lokala je dolžan zagotoviti, da osebje v lokalu skrbi za izvrševanje te odločbe.

Stran 3474

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

8. člen
Za zagotovitev varstva javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v lokalih, ki so
izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in študentov,
2. kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z
zakonom prepovedano,
3. ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemirjati udeležence sprevodov,
4. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
5. vznemirjati ali nadlegovati občane v zasebnem prostoru ali na javnem kraju z zbiranjem podatkov, izjav ali z
vsiljevanjem izdelkov,
6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dalj kot pet
minut,
7. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih
in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih, za
to neprimernih prostorih,
8. metati petarde in druga pirotehnična sredstva tako,
da se moti okolica ali ogroža varnost drugih,
9. vstopiti v zaprte in rezervirane prostore, zgradbe ali
na kraj, kjer je vstop prepovedan, brez dovoljenja, če je
prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan,
10. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol,
ambulant ali drugih javnih ustanov,
11. s preglasnim govorjenjem, petjem, kričanjem, ropotom, hrupom ali drugače motiti nočni počitek občanov med
22. uro zvečer in 6. uro zjutraj,
12. s kakršnimkoli namernim ravnanjem motiti televizijske in radijske programe,
13. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in
televizijskih aparatov, glasbil in ostalih zvočnih aparatov, ki
jih je treba v nočnem času, to je od 22. ure zvečer do 6. ure
zjutraj, prilagoditi na sobno jakost, ter s hrupnim obratovanjem raznih obratovalnic in podjetij v strnjenem naselju tudi
v času praznikov in nedelj,
14. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila,
prikolice ali druge delovne stroje, postavljati objekte ob cesti
(kamni, kontejnerji) oziroma na hišnih dohodih, garažnih
dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenicah,
travnikih, njivah, gozdovih in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje ali na prehodih, ki povezujejo ulice,
javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo
dostop intervencijskim vozilom.
15. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je
trošenje za ta namen omejen.
16. prepovedana je košnja z ročnimi motornimi, vrtnimi kosilnicami in žaganje drv ob nedeljah in praznikih v
strnjenih naseljih,
17. prepovedano je imeti na prostem psa, ki s svojim
laježem brez potrebe in vzroka moti občane pri počitku med
22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.
9. člen
Prireditve in javni sporedi, ki izjemoma in po posebnem dovoljenju trajajo prek obratovalnega časa oziroma v
nočnem času, morajo biti v zaprtih prostorih, tako da se ne
moti nočnega miru in počitka drugih ljudi.
Izjeme iz prejšnjega odstavka tega člena lahko dovoli
pristojni organ za notranje zadeve upravne enote.
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IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
10. člen
Da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter javno in
zasebno premoženje je prepovedano:
1. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali,
2. na prireditvah in v javnih lokalih imeti orožje ali
nevarno orodje,
3. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na vozila
v javnem prometu,
4. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za
varnost ljudi in premoženja,
5. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače
onesnažiti ljudi,
6. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne
table, oznake ali kakršnekoli naprave, ki služijo javnemu
namenu,
7. rolkati, kotalkati, smučati, sankati ali se kakorkoli
igrati na javnih cestah in drugih površinah, ki temu niso
namenjene, razen rolkanje oziroma kotalkanje v organizirani
obliki in primerno zavarovano,
8. preprodajati ali vsiljevati predmete ali storitve ter
brez dovoljenja krošnjariti po stanovanjih ali na javnih krajih,
9. nadlegovati občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej
in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih,
10. organizirati tekmovanja, vaje ali treninge v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojnega organa,
11. spuščati pse v javnem okolju, na javnih prostorih, v
naseljih ali prometnih površinah brez nadzorstva in brez
zaščitne torbice-nagobčnika, izjema so službeni in lovski psi
pri lovu,
12. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna
kolesa k stenam hiš in drugih objektov, robnikom hodnikov
za pešce, izložbam ali na druge kraje, kjer to lahko povzroči
škodo ali ovira promet,
13. kurjenje izven organiziranih kurišč, kuriti ogenj ali
sežigati odpadke, tako da to povzroča gost dim in prah ali na
odprtem prostoru v bližini cest, zgradb, drugih objektov in
drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen,
14. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel,
15. uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne
pridelke brez dovoljenja lastnika,
16. streljati s fračo, lokom ali drugimi napravami na
kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,
17. vlačiti z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltiranih cestah ali javnih poteh ter z delovnimi stroji ali traktorji
poškodovati, umazati ali drugače uničevati cestišče oziroma
orati njive do ceste ali v cestno telo ter obračanje s traktorji
na cestišču,
18. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje.

V. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJEGA
VIDEZA
11. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali v vozila javnega prometa, javne lokale,
tržne prostore, otroška igrišča, na pokopališča, v parke in po
zelenicah, razen službenih psov ali psov vodičev slepih,
2. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake ali klopi,
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3. kopati živali v vodah, kjer se kopajo ljudje,
4. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov,
5. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah ali drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo, tako
da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi,
6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne
odpadke v odprtih vozilih in s tem povzročati smrad ali
zgražanje občanov in odlagati mrhovino na območju občine.
7. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugim okolju in zdravju škodljivimi snovmi,
8. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko po
zemljiščih, ki ogrožajo podtalnico in v bližini naselij.
12. člen
Na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi
javni površini je prepovedano pustiti motorno vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne
registracije ali poškodovano in zanj nihče ne skrbi.
Če motornega vozila iz prejšnjega odstavka lastnik na
poziv pristojnega organa ne odstrani, pristojni inšpekcijski
organ odredi, da se vozilo odstrani na stroške lastnika.
Če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ za komunalne zadeve odredi, da se motorno vozilo iz
prvega odstavka tega člena odstrani na stroške Občine Brezovica.
Za komunalne zadeve pristojen občinski upravni organ
določi organizacijo, ki bo zadolžena za odstranjevanje motornih vozil iz prvega odstavka tega člena.
Izvajalci servisnih dejavnosti morajo zagotoviti za svoje uporabnike ustrezno število parkirnih prostorov na lastne
stroške.
13. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci javnih površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih
in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:
1. da bo očiščen sneg, ki je zapadel ali padel z objektov
na ceste, s strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim
zgradbam, prehode za pešce, kanalizacijske jaške in hidrante
čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti
odstranjevati novozapadli sneg,
2. da bodo ob poledici posipani vhodi k poslovnim in
stanovanjskim zgradbam s soljo, peskom ali žaganjem,
3. da bodo odstranjene zastarele napisne table in napisi
na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih,
4. da so vsi javni napisi na stavbah, poslovnih prostorih
ali na drugih javnih mestih razen nazivov podjetij ali organizacij, napisani v slovenskem jeziku,
5. da se poseka drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki
ovirajo promet vozil in pešce na javnih krajih.
14. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali
upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja,
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali
ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi,
3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost,
– odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da
padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo
premoženje,
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4. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih vej na cesto ali na druge javne površine.
15. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in
avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti
na zemljiščih, ki niso za to določena.
Pristojni občinski organ lahko za določen čas dovoli
bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to določena po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca
zemljišča.
Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za
bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z
odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.
16. člen
Zaradi zaščite živali in ptic je prepovedano:
1. rediti živali v neprimernih in slabo vzdrževanih prostorih,
2. mučiti živali s pretepanjem, stradanjem ali z neprimernim načinom ubijanja,
3. transportirati živali z neustreznimi prevoznimi sredstvi,
4. dražiti, plašiti ali ščuvati pse ali druge živali,
5. s kakršnimkoli orožjem ali napravo streljati, vznemirjati ali loviti ptice pevke in uničevati gnezda,
6. dotikati, odnašati ali vznemirjati prosto živeče živali.
VI. VARSTVO PREMOŽENJA IN NARAVE
17. člen
Odnašanje in poškodovanje kraških kapnikov.
18. člen
Kakršno koli odlaganje ali izlivanje v kraške jame.
19. člen
Trasiratnje in izdelava planinskih pešpoti, gozdnih učnih pešpoti, trim steza, smučarskih tekaških prog, kolesarskih stez, zaletišč za padala – jadralna ter drugih objektov, ki
povzročajo motnjo v naravnem okolju, brez soglasja lastnikov zemljišč, zavoda za gozdove in občine.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ
500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. vodja prireditve, če ne poskrbi, da udeleženci na
prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač (1. točka 6.
člena),
2. vodja prireditve, poslovodja ali druga odgovorna
oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se mladina do 15. leta
starosti brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne
zadržuje na prireditvenih prostorih in gostinskih lokalih (2.
točka 6. člena),
3. vodja javnega shoda ali prireditve, poslovodja in
druga odgovorna oseba podjetja ter samostojni podjetnik, ki
opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se odstranijo
s prireditvenega prostora ali iz gostinskega lokala osebe, ki
ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane (3. točka 6. člena),

Stran 3476

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

4. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali
samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne
zapre ali izprazni javnega lokala po izteku obratovalnega
časa (5. točka 6. člena),
5. vodja prireditve, če ne zaključi prireditve ob uri, ki je
navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi (5.
točka 6. člena) oziroma če ravna v nasprotju z 9. členom tega
odloka,
6. kdor toči ali prodaja alkoholne pijače v lokalih, ki so
izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev
(1. točka 8. člena),
7. kdor nadleguje in vznemirja občane z zbiranjem
podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (5. točka 8.
člena),
8. kdor prenočuje po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, zapuščenih vozilih
in drugih za to neprimernih prostorih (7. točka 8. člena),
9. kdor ravna v nasprotju z 12. in 13. točko 8. člena,
10. kdor ne ravna v skladu z 14. točko 8. člena,
11. kdor ima orožje ali nevarno orodje na prireditvi ali
v javnem lokalu (2. točka 10. člena),
12. kdor opusti opravilo ali odstrani objekt ali napravo
za varnost ljudi in premoženja (4. točka 10. člena),
13. kdor uniči, poškoduje, popiše ali odstrani napisno
tablo, oznako ali napravo za varnost ljudi in premoženja (6.
točka 10. člena),
14. kdor preprodaja ali vsiljuje predmete ali storitve ali
brez dovoljenja krošnjari po stanovanjih ali na javnih krajih
(8. točka 10. člena),
15. kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem
idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (9. točka,
10. člena),
16. kdor pusti motorno vozilo iz prvega odstavka 13.
člena na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi
javni površini,
17. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 14. člena,
18. kdor ravna v nasprotju z 18. točko 8. člena.
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz
8., 10., 12., 13. in 15. točke tega člena se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 10.000 SIT do 1,000.000, odgovorne ali
fizične osebe pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 do
500.000 SIT.
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ
500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore
ter red in varnost na njih (4. točka 6. člena),
2. vodja prireditve, če po končani prireditvi ne skrbi, da
se očisti prireditveni prostor in odstrani postavljene objekte
in ostale predmete (6. točka 6. člena),
3. kdor ovira ali moti organizirane sprevode ali vznemirja udeležence sprevodov (3. točka 8. člena),
4. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač (4. točka 8. člena),
5. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan (9. točka 8. člena),
6. kdor s preglasnim prepevanjem, kričanjem ali kako
drugače moti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in 6.
uro zjutraj (11. točka 8. člena),
7. kdor povzroča čezmeren hrup ali ropot v bližini šol,
ambulant in drugih javnih ustanov (10. točka 8. člena),
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8. kdor ravna v nasprotju z 4. in 5. členom,
9. kdor ravna v nasprotju z določbami 15., 16., 17. in
18. člena,
10. kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako drugače onesnaži ljudi (5. točka 10. člena),
11. kdor med vožnjo vstopa, izstopa ali se obeša na
vozila v javnem prometu (3. točka 10. člena),
12. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov
poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (18. točka 10.
člena),
13. kdor odmetava goreče cigaretne in druge ogorke ali
pepel na kraju, kjer je nevarnost požara (14. točka 10. člena),
14. kdor uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke
ali vrtne pridelke brez lastnikovega dovoljenja (15. točka,
10. člena),
15. kdor organizira tekmovanje ali trening v streljanju z
orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojnega organa (10. točka 10. člena),
16. kdor pusti živali na javnem prostoru, naselju ali
prometni površini brez nadzorstva in brez zaščitne torbice –
nagobčnika (11. točka 10. člena),
17. kdor strelja s fračo, lokom ali drugo napravo, kjer je
lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (16. točka 10.
člena),
18. kdor poškoduje, prevrne ali odstrani na javnem
mestu postavljen smetnjak ali klop (2. točka 12. člena),
19. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 12. člena,
20. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 12. člena,
21. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 14. člena,
22. kdor ravna v nasprotju s 16. točko 8. člena.
23. kdor ne prepreči laježa svojega psa, ki brez potrebe
in vzroka moti občane pri počitku med 22. uro zvečer in 6.
uro zjutraj.
Pravna oseba samostojni podjetnik ali druga oseba, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 4., 6., 8., 9., 10., 11., 17., 22. in 23. točke tega člena, se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 do največ
1,000.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo najmanj 10.000 do največ 500.000 SIT.
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ
500.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma
samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. dovoli kartanje ali igranje drugih iger v javnem lokalu ali na drugem javnem mestu, kjer je to z odločbo pristojnega organa prepovedano (7. člen),
2. med obratovalnim časom zaklepa ali kako drugače
onemogoča normalno odpiranje vhodnih vrat v trgovskem,
gostinskem ali drugem javnem lokalu (11. člen),
3. na tržnici, športnih igriščih, avtobusni postaji ali
železniški postaji ali na drugem javnem prostoru zanemari
red in čistočo, tako da se kvari videz, moti okolica in ogroža
zdravje ljudi (5. točka 12. člena).
Poleg pravne osebe se za prekršek kaznuje tudi njena
odgovorna oseba z denarno kaznijo najmanj 10.000 do največ 500.000 SIT.
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do največ
500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
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1. kdor pusti motorno vozilo z delujočim motorjem v
strnjenem stanovanjskem naselju dalj kot 5 minut (6. točka
8. člena),
2. kdor vrže petardo ali podobno pirotehnično sredstvo,
tako da moti okolico ali ogroža varnost drugih (8. točka
8. člena),
3. kdor namerno draži, plaši in ščuva živali (1. točka
10. člena),
4. kdor se sanka, smuča, kotalka ali igra na cesti (7.
točka 10. člena),
5. kdor prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo
k steni hiše ali drugega objekta ali na kraj, kjer lahko povzroči škodo ali ovira promet (12. točka 10. člena),
6. kdor privede žival v vozila javnega prometa, javne
lokale, tržne prostore, otroška igrišča, na pokopališče, v
parke in zelenice, trgovske in gostinske lokale (1. točka 12.
člena),
7. kdor pelje mrhovino, kosti, fekalije in podobne odpadke v vozilih, ki niso zaprta (6. točka 12. člena),
8. kdor vlači z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltnih
cestah ali z delovnimi stroji ali traktorji poškoduje, umaže ali
drugače uničuje cestišče oziroma orje njive do ceste ali v
cestno telo ter obrača s traktorji na cestišču (17. točka 10.
člena),
9. kdor spušča odpadna olja in druge naftne derivate v
naravno okolje (17. točka 12. člena),
10. kdor v sušnem obdobje gnoji z gnojnico ali gnojevko (8. točka 12. člena),
11. kdor ravna v nasprotju s 5. točko 14. člena.
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori
prekršek iz 2., 6., 8. in 9. točke tega člena odloka v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 500.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do največ 100.000
SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor ne očisti snega, ki je ponoči zapadel ali padel s
strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam,
prehod za pešce, na pločnike, kanalizacijske jaške in hidrante, do
8. ure zjutraj in podnevi sproti ne odstranjuje novozapadlega snega in snega, ki je padel s strehe (1. točka 14.
člena),
2. kdor površin ob stanovanjskih in poslovnih zgradbah
ob poledici ne posuje s soljo, peskom ali žaganjem (2. točka
14. člena),
3. kdor kuri ogenj ali sežiga odpadke, tako da to povzroča gost dim in prah, ali na odprtem prostoru v bližini
zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pusti ogenj nepogašen (13. točka 10.
člena).
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori
prekršek iz tega člena odloka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
10.000 do največ 500.000 SIT, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.
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26. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga
pristojni upravni organ, pristojna inšpekcija, komunalni nadzornik, policijska postaja ali oškodovanec.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 14/75,
42/85, 7/87) odlok o plakatiranju (Uradni list SRS, št. 44/87,
23/88, 10/90) in odlok o ravnanju z opuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 65/94), na območju ljubljanskih občin.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997.
Št. 20/97
Brezovica, dne 10. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

2124.
Občinski svet občine Brezovica je na 26. redni seji dne
4. 6. 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi nepremičnin, ki predstavljajo javno
infrastrukturo na področju kulture
1. člen
V skladu z 29. členom in prvim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na
področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Brezovica, ki so bile na dan 17. decembra 1994 družbena
lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so
pretežno namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. dvorana: 210 m2, sejna soba KD: 58 m2 in garderobi:
60 m 2 v Domu krajanov Vnanje Gorice, k.o. Brezovica, parc.
št. 531/5, zkv 3388: družbena lastnina – imetnik pravice
uporabe: Krajevna skupnost Vnanje Gorice,
2. dvorana: 279 m 2, garderoba KD: 34 m2 in knjižnica
47 m2 v Zadružnem domu Notranje Gorice, k.o. Brezovica,
parc. št. 3512/5, zkv 2916: družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Notranje Gorice – Plešivica,
3. dvorana oziroma telovadnica: 124 m2 v Podružnični
OŠ Rakitna, k.o. Rakitna, parc. št. 126/1, zkv 715: družbena
lastnina – imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Rakitna.

VII. KONČNE DOLOČBE

2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v nepremičninah, ki služi za kulturno dejavnost.

25. člen
Za prekršek po 19. členu odloka izterja denarno kazen
takoj na kraju samem delavec policije ali pooblaščen inšpektor oziroma komunalni nadzornik.

3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog zaznamujejo v zemljiški knjigi.
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4. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o določitvi nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju
kulture, z dne 24. 10. 1996 (Uradni list RS, št. 70/96).
Št. 23/97
Brezovica, dne 10. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

DOBREPOLJE
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Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole, enota v pravnem prometu nimajo
pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/1222/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (predšolsko
vzgojo).
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2125.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje, je občinski
svet na 32. seji dne 11. 6. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Dobrepolje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrepolje, s sedežem Videm
35, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok
javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Dobrepolje
(v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Kompolje
– Podružnična šola Ponikve
– Podružnična šola Struge
– Enota Ciciban Kompolje.

2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: JAVNI VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA Dobrepolje.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

II. STATUSNE DOLOČBE

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: JVIZ Osnovna šola Dobrepolje.
Sedež zavoda: Videm 80.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dobrepolje.
V sestavo OŠ Dobrepolje sodijo poleg centralne šole na
sedežu zavoda še:
– Podružnična šola Kompolje, v Kompoljah,
– Podružnična šola Ponikve, v Ponikvah,
– Podružnična šola Struge, v Strugah,
– Enota vrtec Ciciban Kompolje, v Kompoljah.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo,
če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod, ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.
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Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju naselij celotne Občine Dobrepolje,
razen v naseljih Seč, Polom, Vrbovc.
V šolski okoliš posameznih delov zavoda sodijo:
1. Centralna šola na Vidmu: Videm, Predstruge, Vodice, Cesta, Zdenska vas, Hočevje, Mala vas, Zagorica, Podgorica, Bruhanja vas, Podgora, Podpeč, Ponikve, Kompolje.
2. Podružnična šola Ponikve: Ponikve.
3. Podružnična šola Kompolje: Kompolje.
4. Podružnična šola Struge: Rapljevo, Tisovec, Podtabor, Pri Cerkvi, Paka, Tržič, Lipa, Kolenča vas, Četež, Potiskavec.
5. Enota Vrtec Ciciban Kompolje.
Šolski okoliš je celotna Občina Dobrepolje, razen treh
naselij v prvem odstavku tega člena.
Matična enota je centralna šola na Vidmu, kjer je sedež
zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter
v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za šolske
okoliše centralne šole, PŠ Kompolje, PŠ Ponikve in enoto
vrtca. Na PŠ Struge tudi poteka vpis otrok v osnovno šolo s
pomočjo svetovalne službe.
Centralna šola na Vidmu, kjer je sedež zavoda in podružnična šola Struge vpisujeta in izvajata program osnovnošolskega izobraževanja od 1. do 9. razreda, druge podružnične šole pa začetne razrede.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in
program za predšolske otoke, ki je sprejet na način in po
postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko
pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta
starosti, tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
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glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz vrst učiteljev razredne stopnje centralne šole, PŠ
Kompolje in PŠ Ponikve enega člana;
– iz vrst učiteljev predmetne stopnje centralne šole enega člana;
– iz vrst učiteljev PŠ Struge enega člana;
– iz vrst vzgojiteljev in varuhov enote vrtec in male
šole enega člana.
– iz vrst upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev enega člana;
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega ali vzgojnovarstvenega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno
na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na
svetu staršev:
1. iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo na Vidmu
– enega člana;
2. iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo v Strugah
– enega člana;
3. iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo v Kompoljah – enega člana; ko mu preneha po štirih letih mandat, ga v
naslednjem svetu zamenja predstavnik staršev otrok enote
Vrtec, tega pa po štirih letih zamenja predstavnik staršev
otrok iz Ponikev. Predstavniki staršev, katerih obiskujejo
otroci malo šolo lahko kandidirajo za svet zavoda pri posameznih šolah (centralna šola, PŠ Kompolje ali Ponikve, PŠ
Struge).
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Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni (vzgojni) problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca (otroka),
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli (vrtcu),
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov v soglasju z ustanoviteljem,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih
enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 5 delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.
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Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda,
glede na 16. člen.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Glasovanje na volišču vodi volilni odbor v sestavi predsednika,
njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov centralne
šole – razredne, predmetne stopnje, enote Vrtca in kandidatov upravno administrativnih ter tehničnih delavcev po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
(izmed kandidatov centralne šole – razredna – predmetna
stopnja; podružnične šole Struge; enote vrtca ter upravnih,
administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov,
za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz
centralne šole – predmetna, razredna stopnja, PŠ Struge;
enote vrtca ali iz upravno administrativnih ter tehničnih delavcev šole; enote vrtca ali izmed upravno administrativnih
ter tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz centralne
šole – razredna in predmetna stopnja; podružnične šole Struge; enote vrtca in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati centralne šole – razredne
predmetne stopnje; podružnične šole Struge, enote vrtec; in
upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili
največje število glasov. Če sta dva kandidata iz centralne
šole – razredna, predmetna stopnja; iz podružnične šole Struge, iz enote vrtca in izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti,
ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 28. VI. 1997

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok
in učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti otrok in učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodje podružničnih šol in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko, predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
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Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega, vzgojiteljskega zbora in mnenje občine
Učiteljski, vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja
v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister za šolstvo in šport.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole in enote vrtca
28. člen
Podružnična šola in enota vrtca imajo vodjo.
Za vodjo podružnične šole, enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja, vzgojitelja in
ima najmnaj pet let naziv mentor.
Vodjo podružnične šole, enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole, enote vrtca.
Vodja podružnične šole, enote vrtca opravlja delo učitelja, vzgojitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli,
enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom
delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih
mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski, vzgojiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi v
OŠ in strokovni aktiv vzgojiteljev.
30. člen
Učiteljski, vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
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Učiteljski,vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom; za vrtec: obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskem zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo
druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu).
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Na PŠ v Strugah se oblikuje svet staršev PŠ izmed katerih sta dva izvoljena v svet
staršev zavoda.
V Svet staršev zavoda se voli tudi predstavnike vsakega
oddelka enote vrtec in vsakega oddelka male šole (priprave
otrok na vstop v osnovno šolo).
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
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– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,
svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki
z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih
za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, vzojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
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38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra. Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec
mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružničnih šol, enote vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest, upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka
ali starostne skupine vrtca), ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za
nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka
vzgoje in varstva in podobno.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR

44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Dobrepolje, voden pod št. 601-1/95, z dne 3. julija 1995 in
objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/95.
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Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 29.11.1995 in potrjen z
odlokom občine, št. 601-1/95, dne 3. 7. 1995.

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

48. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) ter 17. člena statuta Občine DobrovaHorjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95), je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 23. redni
seji dne 3. 6. 1997 sprejel

49. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki
ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko
imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede
na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
50. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
51. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 601-2/97
Videm, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta,
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

2126.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Horjul
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je ustanovitelj
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul (v nadaljevanju: zavod).
Sedež ustanovitelja: Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski
svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Horjul.
Sedež šole: Horjul 198, 1354 Horjul.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Horjul.
V sestavo OŠ Horjul sodi enota vrtca Horjul.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka 1/889/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, katerega v sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Horjul.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
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Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-
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Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS, za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS, za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem aktu.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij:
– OŠ Horjul: Horjul, Zaklanec, Vrzdenec, Podolnica,
Lesno Brdo, Samotorica, Koreno, Ljubgojna, Žažar.
V enoto vrtca vpisujejo starši otroke praviloma iz istega
okoliša kot šola.
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah in sicer enega
predstavnika izmed delavcev enote vrtca, tri predstavnike
izmed strokovnih delavcev in enega predstavnika izmed
upravno- administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih;
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki;
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– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– določa o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo
najkasneje petnajst dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentivni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisom vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov v enotah vrtca, koliko izmed kandidatov
strokovnih delavcev in koliko izmed kandidatov administra-
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tivnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata (med delavci vrtca, med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci ter strokovnimi delavci zavoda) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročila o rezultatu volitev, ki ga objavi v
roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
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– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti
učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje
strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v
plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča
starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti
učencev,
odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.

25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja
štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku dvajsetih dni od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet zavoda
imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda:
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v šestdesetih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja, če za to izpolnjuje
pogoje po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnik ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.

b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o
sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in
vzgojiteljev.

31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
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njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
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gimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov
in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministrstva.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje enot vrtcev.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnine premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali
drugimi brez soglasja ustanovitelja.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
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Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
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Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga institucija.
XI. SPLOŠNI AKTI

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsiduarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. JAVNOST DELA ZAVODA
45. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih,
kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih
ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
on pooblasti.

X. POSLOVNA TAJNOST
46. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so
določeni za poslovno tajnost.

47. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
48. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Ravnatelj zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik, ki ima srednjo
izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo
prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27.
člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot deset let do pridobitve pravice do
starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede
na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
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50. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
51. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Horjul, voden pod številko
012-1/92 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda in potrjen z odlokom Skupščine občine Ljubljana Vič–Rudnik, številka 012-1/92, dne,
11. 3. 1992.
52. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
53. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 2001-1275/97
Dobrova, dne 4. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Polhov Gradec.
Sedež šole: Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Polhov Gradec.
V sestavo zavoda sodi:
– podružnična šola Črni vrh, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program od 1. do 4. razreda;
– podružnična šola Šentjošt, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program od 1. do 4. razreda;
– enota vrtca v Šentjoštu:
– enota vrtca pri OŠ Polhov Gradec.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka 1/676/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda

2127.
Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) ter 17. člena statuta Občine DobrovaHorjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95), je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 23. redni
seji dne 3. 6. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Polhov Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je ustanovitelj
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec (v nadaljevanju: zavod).
Sedež ustanovitelja: Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski
svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, katerega v sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Polhov
Gradec.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
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sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS, za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS, za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem aktu.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij:
– OŠ Polhov Gradec: Polhov Gradec, Pristava, Podreber, Srednja vas, Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica,
Log, Hrastenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo, Setnica, Smolnik,
– Podružnična šola Črni vrh: Srednji vrh, Črni vrh,
Bukov vrh, Rovt,
– Podružnična šola Šentjošt: Šentjošt, Smrečje, Samotarica, Butajnova, Planina.
V enoti vrtca vpisujejo starši otroke praviloma iz istega
okoliša kot šola.
Matična enota je OŠ Polhov Gradec, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo.
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
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14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah in sicer enega
predstavnika izmed delavcev enot vrtca, enega predstavnika
izmed strokovnih delavcev podružničnih šol, dva predstavnika izmed strokovnih delavcev matične šole in enega predstavnika izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih;
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;
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– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– določa o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata (med delavci vrtca, med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci ter strokovnimi delavci zavoda) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročila o rezultatu volitev, ki ga objavi v
roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo
najkasneje petnajst dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentivni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisom vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov v enotah vrtca, koliko izmed kandidatov
strokovnih delavcev in koliko izmed kandidatov administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje
strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
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– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča
starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti
učencev, odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol ter vodje enot vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja
štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku dvajsetih dni od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet zavoda
imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v šestdesetih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja, če za to izpolnjuje
pogoje po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnik ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.
b) Vodja podružnične šole
28. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.
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Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v
aktu o sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.
c) Vodja enote vrtca
29. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o
sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in
vzgojiteljev.
31. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda:
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
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Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
35. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
36. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
37. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
38. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
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Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
39. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov
in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministrstva.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje enot vrtcev.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnine premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali
drugimi brez soglasja ustanovitelja.
41. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
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42. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
43. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
45. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. JAVNOST DELA ZAVODA
46. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih,
kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih
ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
on pooblasti.
X. POSLOVNA TAJNOST
47. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznani-
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jo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so
določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga institucija.
XI. SPLOŠNI AKTI
48. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
49. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ravnatelj zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik, ki ima srednjo
izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo
prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27.
člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na
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določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda

51. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
52. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Polhov Gradec, voden pod
številko 012-1/92 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda in potrjen z odlokom Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, številka 012-1/92, dne,
11. 3. 1992.
53. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
54. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dobrova.
Sedež šole: Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dobrova.
V sestavo OŠ Dobrova sodi enota vrtca Dobrova in
enota vrtca Brezje.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka 1/794/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

Št. 2001-1276/97
Dobrova, dne 4. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

2128.
Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) ter 17. člena statuta Občine DobrovaHorjul-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95), je Občinski svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 23. redni
seji dne 3. 6. 1997 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Dobrova

2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, katerega v sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Dobrova.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je ustanovitelj
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova (v nadaljevanju: zavod).
Sedež ustanovitelja: Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski
svet občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
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9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS, za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS, za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem aktu.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij:
– OŠ Dobrova: Brezje, Dobrova, Draževnik, Gabrje,
Hruševo, Komanija, Osredek, Podsmreka, Razori, Stranska
vas, Šujica.
V enoti vrtca vpisujejo starši otroke praviloma iz istega
okoliša kot šola.
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbe vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
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– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah in sicer enega
predstavnika izmed delavcev enote vrtca, tri predstavnike
izmed strokovnih delavcev in enega predstavnika izmed
upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih;
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
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a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo
najkasneje petnajst dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovalno večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovala o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentivni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisom vseh predlagateljev
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov v enotah vrtca, koliko izmed kandidatov
strokovnih delavcev in koliko izmed kandidatov administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata (med delavci vrtca, med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci ter strokovnimi delavci zavoda) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročila o rezultatu volitev, ki ga objavi v
roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja.

23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje
strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča
starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti
učencev, odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca;
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– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja
štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku dvajsetih dni od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet zavoda
imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v šestdesetih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja, če za to izpolnjuje
pogoje po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnik ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.
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3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in
vzgojiteljev.
30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda:
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev

b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o
sistematizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.

34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
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– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
IV. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu.

Št. 38 – 28. VI. 1997

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov
in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministrstva.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje enot vrtcev.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnine premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali
drugimi brez soglasja ustanovitelja.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsiduarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
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VII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
VIII. JAVNOST DELA ZAVODA
45. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih,
kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih
ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
on pooblasti.
IX. POSLOVNA TAJNOST
46. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so
določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga institucija.
X. SPLOŠNI AKTI
47. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
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48. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Ravnatelj zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik, ki ima srednjo
izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo
prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27.
člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na
določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
50. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
51. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Dobrova, voden pod številko
012-1/92 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda in potrjen z odlokom Skupščine občine Ljubljana Vič – Rudnik, številka 012-1/92, dne,
11. 3. 1992.
52. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
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53. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 2001-1274/97
Dobrova, dne 4. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

KAMNIK
2129.
Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 17. in 52. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet Občine Kamnik na nadaljevanju 26. seje dne 11. 6.
1997 sprejel
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste komunalnih odpadkov
(v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Kamnik.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastajanja,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
6. uveljavitev načela: “stroške plača povzročitelj”,
7. sortiranje odpadkov na prekladalni postaji.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Kamnik;
2. izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge
osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnost ali zadeve ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) na podlagi koncesije občine ter
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji), torej pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo
odpadki.
4. člen
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:
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1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, ločen prevoz posameznih frakcij, sortiranje, pretovarjanje in skladiščenje v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz
gospodinjstev;
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo (kompostiranje in trženje komposta);
3. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih in
4. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Na celotnem območju Občine Kamnik je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov po sistemu iz prejšnjega člena
tega odloka.
Vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci objektov
bivanja, proizvodnih in storitvenih dejavnosti na območju
Občine Kamnik, morajo biti kot povzročitelji vključeni v
sistem ravnanja z odpadki.
6. člen
Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte ravnanja iz 3. člena tega odloka.
7. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravlja izvajalec po
programu, ki ga sprejme Občinski svet občine Kamnik v
skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. ODPADKI
8. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni
rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz
industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki (organski):
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki ...);
– vrtni odpadki (trava, listje, vejevje, grmičevje);
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina ...);
2. odpadni papir in karton;
3. odpadno steklo (belo in barvno);
4. odpadne umetne mase in gumiji (polimeri, elastomeri ....);
5. odpadne kovine;
6. les;
7. preostali komunalni odpadki:
– pepel,
– keramika,
– usnje,
– tekstil,
– odpadki in smeti, ki nastajajo pri čiščenju javnih površin,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in
čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
8. odpadni gradbeni material, jalovina ter
9. nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je potrebno ravnati v skladu s posebnimi predpisi (strupi, kemikalije, barve, topila, laki, fiksir in razvijalne tekočine, hišne

Št. 38 – 28. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

kemikalije, sredstva za nego rastlin in uničevanje škodljivcev, z olji umazana sredstva, baterije, stara zdravila, lugi,
kisline ...);
10. odpadki, ki nastanejo v proizvodnih in storitvenih
dejavnostih in niso zajeti v osnovne kategorije.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v posodah in
zabojnikih iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 14. člena tega
odloka na urejenem prostoru, ki je v objektu oziroma na
prostem, če v objektu ni dovolj prostora.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, zbirajo odpadke v označenih vrečkah za odpadke iz 4. točke prvega odstavka 14.
člena tega odloka. Povzročitelji si morajo glede na količino
odpadkov pri izvajalcu priskrbeti ustrezno število plastičnih
vrečk.
Izvajalec lahko v skladu s programom iz 7. člena tega
odloka določi tudi skupno odjemno mesto za več povzročiteljev odpadkov, z uporabo skupne posode za odpadke.
10. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode, zabojnike ter plastične vrečke za odpadke skladno s
4. členom tega odloka. Zbirno mesto se nahaja čim bližje
nastajanja odpadkov.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor
ob robu pločnika ali ceste, s katerega izvajalec redno odvaža
odpadke. Odjemna mesta določi izvajalec. Čistijo se v skladu z 12. in 18. členom tega odloka.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega
mesta.
V spornih primerih določi odjemno mesto pristojni nadzorni organ občine.
11. člen
Zbirno in odjemno mesto za odpadke mora ustrezati
estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne sme ovirati in ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
12. člen
Zbirno in odjemno mesto vzdržujejo skladno z 11. členom tega odloka ter po navodilih izvajalca, povzročitelji
odpadkov.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo zahteva vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest.
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2. tipizirane kovinske zabojnike volumna 2,5-7 m3,
3. kompostnike za kompostiranje bio-odpadkov iz
gospodinjstev,
4. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v
programu, samo kolikor se ne morejo uporabiti tipizirane
posode iz 1. in 2. točke tega odstavka.
Vrsto in število posod za odpadke določi izvajalec v
programu, v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročiteljev ter strukturo in vrsto odpadkov.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo določi
vrsto in število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o
tem ne moreta dogovoriti.
15. člen
Izven posod za odpadke ter izven zbirnih in odjemnih
mest, je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki
se odlagajo v posode in zabojnike iz 1. ter 2. točke prvega
odstavka 14. člena tega odloka, si morajo povzročitelji proti
plačilu priskrbeti označene vrečke iz 4. točke 14. člena tega
odloka pri izvajalcu oziroma na prodajnih mestih, ki bodo
določena v pravilniku o odvozu komunalnih odpadkov.
Pristojni nadzorni organ občine z odločbo lahko zahteva odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za
odpadke. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja, kolikor pa ta ni znan, pa v breme proračuna občine.
16. člen
V tipizirane posode, zabojnike in vrečke za odpadke je
prepovedano zbirati:
1. odpadke v tekočem stanju, ki gredo v kanalizacijo ali
na čistilno napravo;
2. kužen material, tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o
ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list SRS, št. 20/86);
3. večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje, ki se lahko proti odškodnini deponirajo v Centru za
ravnanje z odpadki Suhadole;
4. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni
odpadki), ki se odlagajo v skladu s 24. členom tega odloka;
5. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov za
katere se izvrši odvoz po posebnem naročilu upravljalca.
Prav tako je prepovedano zbiranje odpadkov v nasprotju s programom iz 7. člena tega odloka.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo prepove odlaganje odpadkov iz 1. in 2. točke tega člena.

13. člen
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca (dostop do odjemnega mesta ob vsakem času,
zadostna nosilnost dostopne površine do odjemnega mesta,
upoštevajoč osno obremenitev smetarskega vozila).

17. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza odpadkov posode
in vrečke za odpadke, razen tipizirane velike zabojnike (2.
točka 14. člena), pripeljati oziroma prinesti z zbirnega na
odjemno mesto, najkasneje do 5. ure zjutraj.
Povzročitelji so dolžni posode po izpraznitvi vrniti nazaj na zbirno mesto.
Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo zahteva, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode za odpadke z zbirnega mesta na odjemno mesto
in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

14. člen
Povzročitelji morajo skladno s programom iz 7. člena
tega odloka ter navodili izvajalca odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične in kovinske posode volumna 120,
240 in 1100 litrov,

18. člen
Izvajalec je dolžan prazniti tipizirane posode tako, da
kar najmanj ovira promet, da ne onesnaži odjemnega mesta
oziroma njegove okolice ter ne poškoduje posode. V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ali če se med praz-
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njenjem tipiziranih posod odpadki stresejo, je dolžan za seboj počistiti.

zročitelji brezplačno pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Suhadole.

19. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v
času trajanja prireditve, prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi
pa takoj oziroma najkasneje pa v 6 urah, poskrbeti, da se
prireditveni prostor očisti. Odpadke odpelje na odlagališče
pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki, najkasneje v 24
urah.
Pristojni nadzorni organ občine organizatorjem javnih
prireditev na prostem z odločbo naloži, da se ravnajo po
določilih prvega odstavka tega člena.

24. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov se izvaja po načelu “od
vrat do vrat”. Vsako gospodinjstvo prejme v letu dni dva
kupona – dopisnici, s katerima lahko naroči odvoz kovinskih
in nekovinskih kosovnih odpadkov. Izvajalec je dolžan v
mesecu dni po prejemu kupona – dopisnice, izvršiti odvoz in
vsaj tri dni pred dnevom odvoza o tem obvestiti povzročitelja - naročnika.
V času med obema odvozoma občani zbirajo ter hranijo
kosovne odpadke doma.
Med kosovne odpadke spadajo večji kosi (pohištvo,
gospodinjski stroji, kolesa, stanovanjska oprema), ki se ne
morejo oziroma ne smejo zbirati v tipskih posodah.

20. člen
Povzročitelji so dolžni posode za odpadke po potrebi
ali na zahtevo pristojnega nadzornega organa občine čistiti
in ravnati z njimi kot dober gospodar. Posode za odpadke je
po potrebi dolžan razkuževati izvajalec.
Dotrajane posode za odpadke je dolžan nadomeščati
izvajalec.
Nosilci stroškov čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja
posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so povzročitelji
dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode
za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
Posode za odpadke je dolžan razkuževati izvajalec, ki
datum razkuževanja sporoči preko sredstev javnega obveščanja. Povzročitelj mora poskrbeti, da so v času razkuževanja
posode prazne in čiste.
Pristojni nadzorni organ občine lahko na podlagi prvega odstavka tega člena izvajalcu z odločbo naloži čiščenje,
razkuževanje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.
21. člen
Posode za odpadke nabavlja, namešča in obnavlja izvajalec na osnovi potrjenega in sprejetega programa iz 7. člena
tega odloka.
Izvajalec zaračunava povzročiteljem poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posod.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
22. člen
Izvajalec je dolžan posode, zabojnike in vrečke za odpadke iz 14. člena tega odloka prazniti skladno s programom
oziroma razporedom odvoza, ki ga na predlog izvajalca in v
soglasju s pristojnim nadzornim organom občine, potrdi Občinski svet občine Kamnik.
Razpored se objavi v javnih občilih in na krajevno
običajen način. Razpored mora ustrezati strukturi in količini
posameznih odpadkov.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), je izvajalec dolžan
opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh
po prenehanju ovire oziroma praznikih.
23. člen
Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
Manjše količine odpadkov iz 4., 7. in 8. točke 8. člena
tega odloka – merilo je prikolica za osebni avto, lahko pov-

V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
25. člen
Izvajalec mora odpadke odlagati na za to določeno
odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora priskrbeti občina.
26. člen
Na odlagališču odpadkov se lahko odlagajo samo odpadki, ki jih dovoljuje veljavni poslovnik odlagališča. Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališče, razen
odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji in za katere
si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne institucije.
27. člen
Odpadne inertne (nedejavne) gradbene materiale in jalovino je v skladu s sanacijskimi programi in z dovoljenjem
pristojnega nadzornega organa občine dopustno uporabiti za
izravnave pri urejanju okolij oziroma cestišč (lokacijo določi
pristojni nadzorni organ občine glede na dejanske možnosti
oziroma potrebe v določenem časovnem obdobju), lahko pa
se jih proti odškodnini deponira v Centru za ravnanje z
odpadki Suhadole.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme
ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
28. člen
Upravljalec odlagališča s poslovnikom določi režim
odlaganja odpadkov na odlagališču. Soglasje k poslovniku
poda Občinski svet občine Kamnik.
29. člen
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izvajalec je dolžan odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
30. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje
odpadkov.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih
je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v Center za
ravnanje z odpadki Suhadole. Če tega ne stori, jih odstrani
na njegove stroške izvajalec takoj, ko dobi zahtevo pristojnega nadzornega organa občine.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na zahtevo pristojnega nadzornega organa občine in na
stroške proračuna občine.
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Pristojni nadzorni organ občine lahko z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča
odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za
odstranitev odpadkov lahko pristojni nadzorni organ občine
izda tako povzročiteljem kot tudi izvajalcu v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
VI. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
31. člen
Cena za ravnanje z odpadki se določa skladno z obsegom in zahtevnostjo programa iz 7. člena tega odloka. Cenik
storitev za ravnanje z odpadki potrdi Občinski svet občine
Kamnik.
32. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
33. člen
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je prostornina
odpadkov, ki se deponirajo (volumen posode x število praznenj).
34. člen
Za obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki sporočijo povzročitelji izvajalcu podatke in njihove spremembe v
roku, ki ga ta določi.
35. člen
Če povzročitelji v roku, ki ga določi izvajalec, ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz
razpoložljivih uradnih evidenc.
36. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začne izvajalec opravljati
storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo
v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov – pravne osebe morajo skleniti
z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov.

VII. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni nadzorni organ občine.
Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojnemu nadzornemu organu občine, oziroma posredovati
podatki o kršiteljih, če so jim znani.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekrške pravna oseba – izvajalec, če:
1. ne ravna z odpadki v skladu s 7. členom;
2. ne očisti odjemnega mesta, če ga je pri praznenju
posod za odpadke onesnažil (18. člen);
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3. ne izvrši del po odločbi pristojnega nadzornega organa občine (20. člen);
4. ne skrbi za nabavo, nameščanje in obnavljanje posod
za odpadke (21. člen);
5. ne prazni posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (22. člen);
6. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje
v dveh dneh po prenehanju ovire, praznika ali višje sile (22.
člen);
7. odvaža odpadke z neprimernimi vozili (23. člen);
8. ne postavi posod oziroma zabojnikov na primerna
odjemna mesta ter odpadkov ne odvaža v skladnu s 25.
členom;
9. odlaga odpadke izven določenega odlagališča, odlaga na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke in odpadke, za katere ni pridobil strokovnega mnenja
(30. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
39. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, če kot povzročitelj:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka;
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta v skladu z
navodili izvajalca (12. člen);
3. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, določene
v 14. členu;
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke ali izven
odlagališča odpadkov (15. člen);
5. odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom;
6. posode za odpadke ne vrne na zbirno mesto (17.
člen);
7. odvaža odpadke v nasprotju z drugim odstavkom 23.
člena;
8. odlaga odpadke izven določenega odlagališča iz 30.
člena.
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo
dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz drugega odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
40. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, organizator
kulturne, športne ali druge prireditve na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve
opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani
prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (19. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/93).
Št. 02101-0011/97
Kamnik, dne 11. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

LENDAVA
2130.
Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97) ter 92. člena poslovnika
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet
Lendava na 20. seji dne 22. maja 1997 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
k 23. členu odloka o zazidalnem načrtu za območje
mejnega prehoda Dolga vas
(Uradni list RS, št. 3/93)
Dovoljenje za poseg v prostor za konkretni objekt je
mogoče po določbah 23. člena odloka o zazidalnem načrtu za
območje mejnega prehoda Dolga vas (Uradni list RS, št. 3/93)
izdati takoj, ko je zgrajena potrebna komunalna oprema do
faze, ko je mogoče konkretni objekt že priključiti na zgrajeno
opremo tako, da lahko slednji normalno funkcionira.
Predsednik
Občinskega sveta občine Lendava
Anton Balažek l. r.

LITIJA
2131.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 73/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 15.
člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95
in 6/95) je Občinski svet občine Litija na 30. seji dne 28. 5.
1997 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto
1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Litija za leto 1996, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Litija.
2. člen
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna
za leto 1996 izkazuje naslednje stanje:

– prihodki
– odhodki
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1.094,551.193 SIT
963,230.989 SIT

3. člen
Upoštevaje podatke o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Litija za leto 1996 se v bilanci proračuna ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini
131,320.204 SIT.
4. člen
Realizacija odhodkov računa financiranja znaša
17,837.596 SIT. Prihodki, izkazani kot presežek v višini
113,482.608 SIT iz leta 1996 se tako razporedijo za naslednje namene:
1. presežek v višini 80,170.419,34 SIT se razporedi v
prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
izvedbo programa del iz sredstev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
2. presežek v višini 976.947,86 SIT se razporedi v
prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
dokončanje odprave posledic neurja iz leta 1994 skladno s
programom.
3. presežek v višini 4,465.329,72 SIT se razporedi med
prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za
urejanje kmetijskih zemljišč.
4. presežek finančne izravnave v višini 2,042.000 SIT
se razporedi med prihodke proračuna za leto 1996 in se šteje
v globel sredstev finančne izravnave za leto 1997.
5. presežek v višini 12,349.658,52 SIT se razporedi
med prihodke proračuna za leto 1997 in se namensko porabi
za izvedbo programa del iz naslova zbranih sredstev kupnin.
6. nerazporejeni presežek v višini 13,478.252,45 SIT se
razporedi v prihodke proračuna Občine Litija za leto 1997.
5. člen
Račun rezervnega sklada Občine Litija izkazuje naslednje stanje:
– prihodki
9,230.503,30 SIT
– odhodki
3,421.866,10 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 5,808.637,20
se prenese v prihodke rezervnega sklada Občine Litija za
leto 1997.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja ter
poročilo o porabi sredstev rezerv so sestavni deli tega odloka.
7. člen
Odlok o ZR proračuna Občine Litija za leto 1996 začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-102/97
Litija, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

2132.
Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 43/89) in 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in
6/96), je Občinski svet občine Litija na 30. seji dne 26. 5.
1997 sprejel

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 28. VI. 1997

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list SRS, št. 9/87, p. 13/87,
43/89 in Uradni list RS, št. 24/92 in 69/93) se 7. člen spremeni tako, da glasi:
“7. člen
Evidenco vplačil nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča se vodi po krajevnih skupnostih. Evidenco pripravi in vodi Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Litija.
Zbrana sredstva v posameznih krajevnih skupnostih se
v višini 50% nameni za program posamezne krajevne skupnosti, ostalih 50% sredstev pa se nameni za financiranje
skupnega občinskega programa.”
2. člen
V 12. členu se doda nova alinea, ki glasi:
“– organizacije, ki opravljajo dejavnost humanitarne narave in gasilska društva.”
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Za volitve članov Sveta KS Javorje se določijo tri volilne enote, in sicer:
1. prva volilna enota, ki zajema območje naselja Vrata
– volita se dva člana
2. druga volilna enota, ki zajema območje naselja Leskovica – volita se dva člana
3. tretja volilna enota, ki zajema območje naselja Javorje – volijo se trije člani.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/97
Litija, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

NOVO MESTO
3. člen
Organizacijam, ki opravljajo humanitano dejavnost in
gasilskim društvom, se oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leta 1994, 1995 in 1996.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-17/97
Litija, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Litija
Franci Rokavec l. r.

2133.
Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 15. člena statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je
Občinski svet občine Litija na 30 seji, dne 26. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in števila članov sveta mestne
skupnosti, ter o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti
v Občini Litija
1. člen
V odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in števila članov sveta mestne skupnosti, ter o
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija (Uradni
list RS, št. 19/96), se doda 6. a člen, ki glasi:
“6.a člen
Svet krajevne skupnosti Javorje šteje sedem članov.

2134.
Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86, 9/88 in 1/91), 17.
člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
13/95, 37/95, 8/96 in 69/96) ter 3. člena odloka o ureditvi
cestnega prometa v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS,
št. 48/94, 18/95 in 24/96) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na 27. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
ODREDBO
o ureditvi prometa v naselju Dolenjske Toplice
1. člen
S to odredbo se predpiše prometna ureditev na delu
lokalne ceste št. 5834 v naselju Dolenjske Toplice na odseku
Zdraviliškega trga in dela Gregorčeve ulice.
2. člen
Odsek lokalne ceste št. 5834 na odseku od lokalne ceste
št. 5831 Vavta vas–Podturn (Zdraviliški trg) do gospodarskega dostopa za poslovno-stanovanjski objekt Zdraviliški
trg št. 18 se zapre za ves promet.
3. člen
Na zaprtem odseku ceste je dovoljena vožnja za dostavo pod posebnimi pogoji s tovornimi vozili, ki sama ali
skupaj s tovorom presegajo skupno dolžino 10 m in višino 4
m, za potrebe dejavnosti in stanovalcev ulice Cviblje, Gregorčeve ulice in Zdraviliškega trga ter interventnih vozil na
nujni vožnji.
4. člen
Za dostavno vožnjo preko zaprtega dela Zdraviliškega
trga mora uporabnik pridobiti dovoljenje občinskega upravnega organa pristojnega za promet.
Način uporabe prometne površine med seboj dogovorita uporabnik in Tovarna zdravil Krka-Zdravilišče Dolenjske
Toplice.
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5. člen
Na delu Gregorčeve ulice ob južni strani zelenega otoka (krak dolžine 10 m) se vzpostavi režim enosmerne vožnje
v smeri Henigmanova ulica–Gregorčeva ulica.
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2136.

6. člen
Prometna ureditev, določena s to odredbo, bo urejena s
cestno-prometno signalizacijo, ki jo odredi pristojni občinski upravni organ za promet, z odločbo.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog (Uradni list RS, št. 23/97 in izid
glasovanja na referendumu dne 1. junija 1997 je Svet krajevne skupnosti Kog na seji dne 23. junija 1997 sprejel

7. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Kog

Št. 343-42/97-21
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

ORMOŽ
2135.
Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Kog (Uradni list
RS, št. 23/97) daje volilna komisija Krajevne skupnosti Kog
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Kog dne 1. 6. 1997
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Kog so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 790 volilcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 407 volilcev, kar
je 51,52%.
3. S potrdilom ni glasoval noben volilec.
4. Neveljavnih je bilo 6 glasovnic.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 401.
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 221 volilcev
kar je 54,30%, ki so glasovali.
7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 180 volilcev, kar je 44,23%, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajevne skupnosti Kog ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Kog, ker se je zanj izrekla večina volilcev, ki so
glasovali.
Kog, dne 1. junija 1997.
Predsednik
Volilne komisije KS Kog
Slavko Perc l. r.

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kog se uvede krajevni
samoprispevek v denarju za financiranje:
a) posodobitve in izgradnjo krajevnih cest,
b) izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture,
c) obnova kulturno-zgodovinskih objektov (cerkev),
d) vzdrževanje objektov v uporabi KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah marec
1997 ocenjen na 29,000.000 SIT, od tega se iz samih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja 70% zbranih sredstev,
b) namenja 10% zbranih sredstev,
c) namenja 10% zbranih sredstev,
d) namenja 10% zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za
merjenje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih
sredstev od pričakovanih.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Kog št. 52410-842-087-82474. Z njimi
bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov
Krajevne skupnosti Kog enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer do 1.
7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Kog, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od neto
plač,
– upokojenci po stopnji 4% od neto pokojnin,
– krajani lastniki zemljišč od katastrskega dohodka po
stopnji 10%,
– od obrti 2%,
– krajani, ki so začasno zaposleni v tujini 100 DEM v
tolarski protivrednosti na leto,
– občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Kog
zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje,
plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.
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2138.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in
odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Kog dostavi seznam zavezancev za
katere samoprispevek nakazuje.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku-prečiščenega besedila (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
ter odločitve krajanov KS Andraž na referendumu dne 15. 6.
1997, je Svet KS Andraž na seji dne 17. 6. 1997 sprejel

8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Kog. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agnecija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Ormož v okviru svojih pristojnosti.

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Andraž se po odločitvi
krajanov na referendumu dne 15. 5. 1997 uvede krajevni
samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1997 do
31. 7. 2002.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997 dalje.
Kog, dne 23. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS Kog
Zdravko Hlebec l. r.

ŽALEC
2137.
POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Andraž o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje KS Andraž, dne 15. junija
1997
1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 647 volilnih
upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 393 volilnih upravičencev ali 60,74%.
3. Za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
302 volilnih upravičencev ali 76,84%.
4. Proti uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo
91 volilnih upravičencev ali 23,16%.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo, prav tako ni noben
volilec glasoval s potrdilom.
Na podlagi izida glasovanja je volilna komisija ugotovila, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega
samoprispevka v KS Andraž, ker se je zanj izreklo skupaj
302 volilcev ali 76,84%.

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Andraž

2. člen
Sredstava zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila
za izvedbo naslednjega programa:
– 70% za izgradnjo šole,
– 30% za nakup gasilskega avtomobila in za krajevne
potrebe (ceste, vodovod).
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Andraž in občani, ki
imajo na območju KS Andraž zgrajene hiše ali počitniške
hišice, stalno bivališče pa imajo izven območja KS:
– delavci od mesečnih neto plač oziroma nadomestil ter
od plač po pogodbi o delu – po stopnji 1,5%,
– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1%,
– krajani, lastniki kmetijskih zemljišč od katastrskega
dohodka gozdnih in negozdnih površin – po stopnji 4%,
– zavezanci iz kmetijske dejavnosti, ki se jim odmerja po
dejanskem dohodku od osnovnega dohodka – po stopnji 1,5%,
– zavezanci, ki dosegajo dohodek od avtorskih honorarjev, najemnin, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji
1,5%,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost – 3% od zavarovalne vsote,
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od popoldanske
obrti od davčne osnove – dobička zmanjšane za odmerjene
davke po stopnji 1,5%,
– občani, ki imajo na območju KS Andraž zgrajene hiše
ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačajo letno 50
DEM v tolarski protivrednosti.
4. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS – izpostava Žalec.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Andraž dostavi seznam zavezancev za
katere se samoprispevek nakazuje.
Občani, ki imajo stalno prebivališče izven območja KS
Andraž plačujejo samoprispevek s položnico enkrat letno.
Položnico pošlje KS Andraž.

Andraž, dne 15. junija 1997.
Predsednik
volilne komisije KS Andraž
Ivan Kolšek l. r.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85).
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6. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na zbirnem žiro računu KS Andraž št. 50700-842-062-0082021 – za krajevni
samoprispevek.
7. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odtegujejo od osnove za dohodnino po 7. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
8. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet KS Andraž in bo enkrat letno poročal zboru krajanov o uporabi
zbranih sredstev.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 8. 1997 dalje.
Andraž, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Sveta KS Andraž
Anton Mešič l. r.

BANKA SLOVENIJE
2139.
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in
23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91- I) izdaja guverner Banke Slovenije
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95,
69/95, 14/96, 19/96 in 6/97) se v točki 101.c doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Banka ravna v skladu z določbo prejšnjega odstavka
tudi v primeru, ko tuja oseba kupi delnice v primarni izdaji.”
2
V točki 101.f se za podtočkama a, in b, doda nova
podtočka c, ki se glasi:
“c) Če se s pogodbo o vodenju tolarskega skrbniškega
računa tuja oseba in banka dogovorita:
– da se tuja oseba zaveže, da pridobljenih delnic v
naslednjih sedmih letih od dneva vknjižbe delnic v korist
tuje osebe ne bo odtujila niti z njimi kako drugače razpolagala (npr. z ustanovitvijo zastavne pravice);
– da tuja oseba banko pooblašča, da poda klirinško
depotni družbi oziroma družbi, ki vodi delniško knjigo nalog, s katerim naloži tej družbi, da se pri delnicah vknjiži
prepoved razpolaganja z delnicami v korist banke za obdobje sedmih let, šteto od vknjižbe delnic v korist tuje osebe,
tako, da tem delnicam ni mogoče spremeniti imetnika niti
vknjižiti pravic tretjih (npr. zastavne pravice) na teh delnicah, razen če takšen prenos oziroma vknjižbo pravic tretjih
pisno dovoli banka v izjemnih primerih (npr. stečaj);
– da sme banka dovoliti prenos delnic oziroma vknjižbo pravic tretjih na teh delnicah, v zvezi s katerimi je vpisana
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prepoved razpolaganja pred iztekom prepovedi samo v primerih, če se delnice pod enakimi pogoji odsvojijo drugi tuji
osebi,
banka nakup vrednostnih papirjev knjiži:
– v breme računa 8810,
– v dobro računa 1081, in
– v breme računa 9943; dolžniki za vrednostne papirje
– terjatev iz naslova lastniških vrednostnih papirjev,
– v dobro računa 9993; upniki za vrednostne papirje –
obveznost do tuje osebe iz naslova lastniških vrednostnih
papirjev.
Banka je dolžna uveljavljati vse pravice, ki izhajajo iz
pogodbe o vodenju skrbniškega računa.”
3
V točki 101.g se doda nova podtočka c, ki se glasi:
“Pri prodaji vrednostnih papirjev, ki jih je tuja oseba
pridobila na podlagi pogodbe iz točke 101.f, podtočka c,
banka knjiži:
– v breme računa
1081,
– v dobro računa
8810
ter razknjiži izvenbilančno evidenco:
– v breme računa 9993,
– v dobro računa 9943.”
4
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

2140.
Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja
tujine
1
Tretji odstavek 1. točke sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine (Uradni list RS, št. 18/91-I in 5/97) se spremeni tako, da se glasi:
“Ostale gospodarske družbe, z izjemo bank, lahko odobrijo tuji osebi finančni kredit, če je ta odobren povezani
družbi.”
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

Št. 38 – 28. VI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3511

VSEBINA

Stran

VLADA
2118. Uredba o začasni uporabi sporazuma o
pristopu Romunije k srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)

3321

BANKA SLOVENIJE
2139. Navodilo o spremembah in dopolnitvah
navodila o načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino

3510

2140. Sklep o spremembi sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine

3510

OBČINE
2119. Odlok o ustavnovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped
(Ljubljana)

3466

2120. Odlok o taborjenju v Občini Bohinj

3469

2121. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica (Bohinj)

3470

Stran

hov Gradec (Dobrova-Horjul-Polhov Gradec)

3490

2128. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova (Dobrova-Horjul-Polhov Gradec)

3496

2129. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

3502

2130. Obvezna razlaga k 23. členu odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas (Lendava)

3506

2131. Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Litija za leto 1996

3506

2132. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Litija

3506

2133. Odlok o spremembi odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
števila članov sveta mestne skupnosti, ter
o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti in sveta mestne skupnosti v Občini Litija

3507

2134. Odredba o ureditvi prometa v naselju Dolenjske Toplice (Novo mesto)

3507

3508

2122. Odlok o postavljanju reklamnih objektov
za nameščanje neprometnih znakov v Občini Brezovica

3471

2123. Odlok o javnem redu in miru na območju
Občine Brezovica

3473

2135. Poročilo o izidu glasovanja na referndumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Kog dne
1. 6. 1997 (Ormož)

3477

2136. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog
(Ormož)

3508

2137. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Andraž o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Andraž, dne 15.
junija 1997 (Žalec)

3509

2138. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Andraž (Žalec)

3509

2124. Sklep o določitvi nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (Brezovica)
2125. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje

3478

2126. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul (Dobrova-Horjul-Polhov Gradec)

3484

2127. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pol-
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po
13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

