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VLADA

4758 Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Sporazuma med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo

Na podlagi 9.člena uredbe o izvajanju Sporazuma med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo (Uradni list
RS, 88/98) in tretjega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije ( Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v 
letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o 

izvajanju Sporazuma med državami članicami 
EFTE in Republiko Slovenijo

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Definicije

Za namene tega odloka:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali
predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi
postopki;

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku
izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v državi EFTE ali v
Sloveniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava
ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost
vseh uporabljenih materialov, zmanjšano 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, če ta ni

znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v državi EFTE ali v Sloveniji;

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

i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
izdelka s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in
4.členu tega odloka, ali, če carinska vrednost ni znana
ali se ne da ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke
dokazljivo plačuje v zadevni državi EFTE ali Sloveniji,

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem
odloku navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke,
ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode;

n) "obračunske enote" pomeni protivrednosti Evropske
valutne enote (eku).

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Sporazuma med
državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ( v
nadaljevanju : sporazuma) se naslednji izdelki štejejo za
izdelke s poreklom iz države EFTE:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v državi EFTE v smislu 5.
člena tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v državi EFTE, ki vsebujejo materiale,
ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v državi EFTE v smislu 6. člena tega odloka;

c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega
prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru.
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2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega odloka.

3. člen

Kumulacija porekla v državi EFTE

1. Ob upoštevanju določb prvega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz države EFTE,
če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom1), Madžarske, Poljske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije,
Litve,Turčije ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami
Protokola o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom
med državami EFTE in Evropsko skupnostjo ali vsako od teh
držav, pod pogojem, da so bili ti materiali obdelani ali
predelani v državi EFTE bolj, kot to določa 7. člen tega
odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi EFTE,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz zadevne države
EFTE samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti
vključenih materialov s poreklom iz Evropske skupnosti ali
ene od drugih držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni
tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz
Evropske skupnosti ali iz države, ki je prispevala največjo
vrednost materialov s poreklom, uporabljenih pri obdelavi ali
predelavi v zadevni državi EFTE.

3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
držav, omenjene v prvem odstavku in ki niso obdelani ali
predelani v zadevni državi EFTE, ohranijo status izdelka s
poreklom, če se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od teh
držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo, kadar so vključeni materiali ali izdelki pridobili status
izdelka s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
tistim, kot so določena v tem odloku.

4. člen
Kumulacija porekla v Sloveniji

1. Ob upoštevanju določb drugega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so
bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom1),
Slovenije, Madžarske, Poljske, Češke republike, Slovaške
republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije, Litve, Turčije
ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami Protokola o
pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo
in Evropsko skupnostjo ali vsako od teh držav, pod pogojem,
da so bili ti materiali obdelani ali predelani v Sloveniji bolj, kot
to določa 7. člen tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo,
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti vključenih
materialov s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od drugih
držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se
pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz Evropske
skupnosti ali iz države, ki je prispevala največjo vrednost
materialov s poreklom uporabljenih pri obdelavi ali predelavi v
Sloveniji.

3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali ene od
držav, omenjene v prvem odstavku, ki niso obdelani ali
predelani v Sloveniji, ohranijo status izdelka s poreklom, če
se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od teh držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo, kadar so vključeni materiali ali izdelki pridobili status
izdelka s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.

5. člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi EFTE ali v
Sloveniji:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
držav pogodbenic;

1. Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico
na podlagi pogodbe z dne 29.marca 1923 in je po-
godbenica sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru z dne 2.maja 1992
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g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega
odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j) tega odstavka. 

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

a) ki so registrirana ali se vodijo v državi EFTE ali v
Sloveniji;

b) ki plujejo pod zastavo države EFTE ali Slovenije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav
EFTE ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni od teh
držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik
upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina
članov takih odborov državljani držav EFTE ali Slovenije
in, še dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih
družb vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali
javnim organom ali državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani držav EFTE ali
Slovenije; in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani držav EFTE ali Slovenije.

6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so izdelki,
ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če
so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo
biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale.
To pomeni, če 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

vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

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:

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

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen
na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih
določa 7. člen tega odloka.

7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. točke se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6. člena tega odloka:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo-
zom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali
druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih
delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje,
rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih
lahko šteli za izdelke s poreklom iz države EFTE ali iz
Slovenije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;
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g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku bodisi v državi EFTE ali v Sloveniji.

8. člen

Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature
Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih
Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem
celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb
tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmonizirane-
ga sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja,
mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

9. člen

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

10. člen

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3
Harmoniziranega sistema štejejo 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. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili, 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;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12. člen
Načelo teritorialnosti

1. Razen kot je določeno v primerih iz točke c) prvega
odstavka 2. člena, iz 3. in 4. člena tega odloka in tretjega
odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa
blaga s poreklom, določeni v II. oddelku izpolnjeni
neprekinjeno v državi EFTE ali v Sloveniji.

2. Razen kot je določeno v primerih iz 3. in 4. člena tega
odloka, se blago s poreklom, izvoženo iz države EFTE ali iz
Slovenije v drugo državo, ko se vrne, šteje za blago brez
porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo
dokaže:

a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju .

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven države EFTE ali
Slovenije na materialih, izvoženih iz države EFTE ali iz
Slovenije in ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:

a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v državi EFTE
ali v Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu tega odloka ; in

b) se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže, da:

i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z
obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9081

ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven države
EFTE ali Slovenije ob uporabi določb tega člena ne
presega 10 odstotkov cene franko tovarna
končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status
blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven
države EFTE ali Slovenije.Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi
II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek
uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice,
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno
izven zadevne države EFTE ali Slovenije z uporabo določb
tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka tega člena se šteje, da "skupna dodana vrednost"
pomeni vse stroške, nastale izven zadevne države EFTE ali
Slovenije, vključno vrednosti tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega odloka.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami
tega člena, opravljena izven države EFTE ali Slovenije, se
opravi v skladu s postopki za začasni izvoz na oplemenitenje
ali podobnimi postopki.

13. člen

Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazu-
mom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
tega odloka in se prevažajo neposredno med državami po-
godbenicam ali čez ozemlja drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka. Vendar se
izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko pre-
važajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem
ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da
je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi
postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega nato-
varjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih
uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14. člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo izven
držav pogodbenic ali drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka in so po
razstavi prodani z namenom uvoza v državo EFTE ali v
Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah
sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz države EFTE ali iz
Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
državi EFTE ali v Sloveniji;

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.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. 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 času katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
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IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15. člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz države EFTE, iz Slovenije ali iz ene od
drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v 3.in
4. členu tega odloka, za katere se izda ali izdela dokazilo o
poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v državah EFTE
ali v Sloveniji ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila
carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko
uporablja v državi EFTE ali v Sloveniji, izrecno ali z učinkom
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev
ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za
materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob
upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-
odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v
Sloveniji;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje
Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra
2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16. člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz države EFTE pri uvozu v
Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v
državo EFTE veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi
bodisi:

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega
odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na
računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov. 

17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
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 uradnih jezikov države pogodbenice ali v
angleščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom
in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to
predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v
celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti
vodoravno črto in prečrtati 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 države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
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dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega odloka. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države EFTE ali Slovenije, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od
drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti, omenjenih v 3.
in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli 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 izključuje vse
možnosti 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.

18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka se
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
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, če se
podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem
spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno,
morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", 
"DELIVRE A POSTERIORI", 
"RILASCIATO A POSTERIORI", 

"ISSUED RETROSPECTIVELY", 
"UTGEFIĐ EFTIR A", 
"UTSTED SENERE", 
"IZDANO NAKNADNO".

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja 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 način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", " DUPLICATO", "DUPLICATE",
"EFTIRRIT", "DVOJNIK".

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, začne veljati s tem datumom.

20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi 

predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v državi EFTE ali v Sloveniji je mogoče zamenjati
prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu
blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj države EFTE ali Slovenije. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.

21. člen
Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav oziroma Evropske
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka ter
izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.
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3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva , da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot
da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v
dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22. člen

Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov
po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov
kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo. 

23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24. člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. 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 sporazuma. 

25. člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke
pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.

26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
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3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27. člen

Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena tega
odloka in tretjem odstavku 21. člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz
ene od drugih držav oziroma iz Evropske skupnosti,
omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, in izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka, so med drugim lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji,
kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v državi EFTE ali v Sloveniji, izdani
ali izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v državi EFTE ali v Sloveniji v skladu s
tem odlokom ali v eni od drugih držav oziroma v Evropski
skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, v
skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
odloku.

28. člen

Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 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. člena tega odloka.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21. člena tega odloka.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

29. člen
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30. člen
Zneski, izraženi v obračunskih enotah

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v obračunskih enotah, določi država izvoznica in jih
sporoči drugim državam pogodbenicam.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti druge države pogodbenice ali druge
države, omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ali ene od
držav članic Evropske skupnosti, mora država uvoznica
priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov,
izraženih v obračunskih enotah po tečaju na prvi delovni dan
v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo katerekoli države
pogodbenica pregleda zneske, izražene v obračunskih
enotah in njihovo protivrednost v domačih valutah držav EFTE
in Slovenije. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se
zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni
domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje
realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se
lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31. člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi držav EFTE in Slovenije si preko EFTA
Sekretariata medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki
jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o
prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov,
odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.



Stran 9086 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si države
EFTE in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil
o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti
informacij, ki so tam navedene.

32. člen

Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka tega člena
morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o
prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na
računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države
izvoznice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V
podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o
poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo 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 obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav oziroma
Evropske skupnosti, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka
ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.

33. člen

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi

organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba
predložiti Skupnemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34. člen
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen 
Proste cone

1. Države EFTE in Slovenija 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 običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz države EFTE ali Slovenije uvozijo v
prosto cono s priloženim 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, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z
določbami tega odloka.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE 

36. člen
Priloge

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

37.člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 334-02/98-5(O)
Ljubljana, dne 23. decembra 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek 
Predsednik 
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PRILOGA I 

Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za  zadosti obdelane ali predelane v smislu
6. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno 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 številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v
1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi
bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4.
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena 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 pogodbenici.

Na primer:

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo
določa, 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
kovanjem" iz  tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici  iz ingota
brez porekla, potem je  že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. 

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v pogodbenici. Zato se vrednost ingota
brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava  iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis
izdelka  v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar  to velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega  materiala, določenega v
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seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz
netkanih materialov, če je za  to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni
material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej. 

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za ka-
terekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri nji-
hovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo
10%  skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih
materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu
seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
- svila
- volna
- groba živalska dlaka
- fina živalska dlaka
- konjska žima
- bombaž
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tek-

stilna  vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- prevodni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
- druga sintetična 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 številke 5605 (metalizirana preja), ki

vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z alu-
minijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so
plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med
dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih
vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se
lahko  sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz
volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje
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iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja,
ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej  uporabi pod pogojem, da njihova skupna  teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802,
izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz
bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan
izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana
tkanina, izdelana iz  prej, uvrščenih v dve različni tarifni
številki  ali če so uporabljene bombažne preje same
mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične
tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila
uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih
materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina
mešan izdelek. 

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 plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo,  in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka  ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo

katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji.  Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.%  izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II

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. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

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, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom ;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov 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.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov 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.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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, kore-
nine 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; indus-
trijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

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

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 rastlin-
skega 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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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 proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev 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:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li 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 rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- 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 slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9097

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 dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, 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 pridob-
ljena.

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 pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporablje-

na ‘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 upo-
rabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrt-
nine v celoti pridobljeno.

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 konzervi-
ran 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 katere-
gakoli 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 lupi-
nastega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 
in ekstrakti, esence in koncentrati

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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~im-
bna sredstva

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

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 priprav-
ljena 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 materi-
ali, 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 aroma-
tiziranje 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

2207 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
alkohola 80 vol. % ali ve~; etanol in 
druga ‘ganja, denaturirana, s kater-
okoli vsebnostjo alkohola.

Izdelava iz:
- materialov, ki niso uvr{~eni v tar. {t.

2207 ali 2208.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 pridob-
ljen 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 indust-
rije; 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, neus-
treznih 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 upo-
rabljena 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 pridob-
ljene.

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 materia-
li 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 pri-
dobljeni.

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 nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kri-
stalnega 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 grad-
beni{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 kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega 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 (mag-
nezit).

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; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska 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, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih 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.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni 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

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.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

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; bitumi-
nozni 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.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. Anorganske kemikalije; organske in 
anorganske spojine ali plemenite 
kovine, redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali izo-
topov, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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 vred-
nost 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. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9106 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne 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 uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

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 vred-
nost 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 vred-
nost 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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9107

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{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 odmer-
jene 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.

– – `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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih 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.

3003 in 3004 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 uporab-
ljajo 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 mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente 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 vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9110 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), 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 
maceracijo; 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 upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zobar-
ski 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih 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.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

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

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi deks-
trina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 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.

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. Materi-
ali, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3702 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 kopi-
ranje, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton 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 vred-
nost 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 upora-
bljajo pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 ter-
pentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, 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 jed-
kanje), 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; 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 stabi-
lizatorji 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; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo 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 pri-
pavljene 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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 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 dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem 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 etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (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

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

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

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t.ex 3907 in 3912, 
za kateri so pravila podana v nada-
ljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

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

- 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 ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz. 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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---drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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 katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 23 mik-
ronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

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, nevulkaniz-
irane, 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.

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.

2. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine 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, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan ,bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 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‘in-
sko 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 deko-
racijo

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 neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo 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 vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji 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 materi-
alov 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 veliko-
sti 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, ilust-
rirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

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 pre-
delanih 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 odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ‘ival-
ske 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 preje.1

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz 1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih 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.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih 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.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih 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 preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za preden-
je,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta 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 Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 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~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta 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.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali
jute2,

- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-
mentov,

- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba preje iz jute je dovoljena od 1. 7. 2000.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom 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.

5902 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.

5903 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, 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 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, 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, termostabi-
liziranje, 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.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluor-
etilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 preje.1,2

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.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.2

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni 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, termostabi-
liziranje, 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 pre-
sega 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 tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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 tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

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, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

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 tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih 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. Pred-
meti 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.

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 
vlaken.1

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 
vlaken.1

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 palice-
de‘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 materi-
alov; 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.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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:
- Podlaga iz steklene plo{~e, prev-

le~ena s tenko izolacijsko prevle-
ko polprevodni{ke vrste v skladu s
standardi SEMII1 

- Drugo

Izdelava iz neprevle~ene podlage iz 
steklene plo{~e iz tar. {t. 7006.

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 proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

1. SEMII -Registrirani in{titut za polprevodni{ko opremo in materiale.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7013 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)

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 kov-
inami, 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, obde-
lani, 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 rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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 ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih 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 konstrui-
rani 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 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7601 Aluminij, surovi Izdelava, pri kateri:

- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je tar {t.
izdelka; in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna

ali

Izdelava s toplotno ali elektrolitsko 
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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 7616 Izdelki iz aluminija, razen gaze, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane 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, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" 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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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; nji-
hovi 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 gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo 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); gar-
niture 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 uporab-
ljajo 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 uporab-
ljajo 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 pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zgoreva-
njem, 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 zgoreva-
njem, na v‘ig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8448 Pomo‘ni stroji in naprave za upo-
rabo 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 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni za 
{ivalne stroje; igle za {ivalne stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot 16
kg, brez motorja, ali 17 kg z mo-
torjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi 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 livarne; 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana 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 elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~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 nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vrednos-
ti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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, kom-
binirani 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 elek-
tri~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 komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; 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 dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, 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 elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% 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 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 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 rota-
cijskih batnih motorjev) in pros-
tornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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. meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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, pan-
tografi, 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 tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), 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.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti 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 psi-
hometri, 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, mano-
metri, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti 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

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, 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 mer-
jenje 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 mer-
jenje 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 krmi-
ljenje

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente 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 kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
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 pri-
bor

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo 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 vred-
nost 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 fiksi-
ranim 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Priloga III

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 Skupnosti in Slovenije si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poo-
bla{~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.

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene 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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

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

5. Namembna dr‘ava, skupina 
dr‘av ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a 
(kg) ali druga 
merska eno-
ta (l, m, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................

....................................................................
                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

V ............................................. , dne .................

...........................................................................
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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 naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

V  ........................................................., dne ................................

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�
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(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

V  ........................................................., dne ...............................

                                                          @ig

                .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (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 proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,m,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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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.

��������������������������������������������������

�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������

�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

Izjava na ra~unu

Izjava na ra~unu,  katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba
natisniti.

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 (2).

Nem{ka ina~ica:

Der Ausfuhrer (Ermachtiger Ausfuhrer; Bewilliungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass
diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, praferenzbegunstigte ... Ursprungswaren sind (2).

Francoska ina~ica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire
du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Italijanska ina~ica:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Islandska ina~ica:

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki
greinilega getið, af ... fríðindauppruna (2).

Norve{ka ina~ica:

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene,
unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse (2).

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 ...........(2) poreklo.

                                                                      ...................................................................... 3

                                                                             (Kraj in datum)

                                                                     ...................................................................... 4

(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 izjave na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov. Navede se lahko posamezni stolpec na ra~unu, v katerem je vpisana dr‘ava porekla za vsak izdelek.
3 Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije ‘e v samem dokumentu.
4 Glej tudi peti odstavek 21. ~lena Protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo

imena podpisnika.
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4759 Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola
št.7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA)

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prvega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o začasni uporabi Dodatnega protokola št.7 k 
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini 

(CEFTA)

1. člen

Protokol 7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA) o definiciji pojma »izdelki s poreklom« in
načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del sporazuma
o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu spora-
zumu o prosti trgovini (CEFTA), sporazuma o pristopu Romu-
nije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA) in sporazuma o pristopu Bolgarije k Srednjeevrop-
skemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), se spremeni in
dopolni v naslednjem:

1. Točka i) 1. člena se nadomesti z :

"i)  ‘dodana vrednost’ pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih
materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 4.
členu, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da
ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke dokazljivo plačuje v
državi pogodbenici."

2. 3.člen se črta.

3. 4. člen se nadomesti z naslednjim :

“4. člen
Kumulacija porekla

1. Ne glede na določbe 2. člena izdelki veljajo za izdelke s
poreklom iz pogodbenice, če so bili tam pridobljeni in vklju-
čujejo materiale s poreklom iz Evropske skupnosti, Bolgarije,
Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike,
Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije, Islandije,
Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Turčije, v
skladu z določbami Protokola o pravilih o poreklu, priložene-
ga k sporazumom med to državo pogodbenico in vsako od
teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravlje-

na v tej državi pogodbenici presega tisto, omenjeno v 7. členu
tega Protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdel-
ani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi
pogodbenici, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te države
pogodbenice samo, kadar je tam dodana vrednost višja od
vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od
držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se
pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je
prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s
poreklom pri proizvodnji v tej državi pogodbenici.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem
odstavku, ki niso obdelani ali predelani v državi pogodbenci,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu.”

4. 12. člen se nadomesti z naslednjim:

"12.člen
Načelo teritorialnosti 

1. Razen v primerih iz 4. člena in tretjega odstavka tega
člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, v državah pogodbenicah
izpolnjeni neprekinjeno.

2. Razen v primerih iz 4. člena, se blago s poreklom,
izvoženo iz ene od držav pogodbenic v drugo državo, ko se
vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in

(b) da na njem,medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni,da se ohrani v dobrem stanju. 

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali
predelava, opravljena izven držav pogodbenic na materialih,
izvoženih iz ene od pogodbenic in ponovno tam uvoženih pod
pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od držav
pogodbenic ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu ; in

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

1.  Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in
je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodar-
skem prostoru.
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i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z
obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in

ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven držav
pogodbenic ob uporabi določb tega člena ne
presega 10 odstotkov cene franko tovarna
končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status
blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven držav
pogodbenic. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za
določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek
uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju določene države
pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano
vrednostjo, pridobljeno izven države pogodbenice z uporabo
določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da "skupna dodana vrednost" pomeni vse
stroške, nastale izven držav pogodbenic, vključno vrednosti
tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II, ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali

predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami
tega člena, opravljena izven držav pogodbenic, se opravi v
skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki.”

5. V zadnjem pododstavku šestega odstavka 15. člena se
datum "31. december 1998" nadomesti z "31. december
2000".

6. V 26. členu se sklicevanje na "C2/CP3" nadomesti z
"CN22/CN23".

7. V Prilogi I, opomba 5.2, se med "umetni filamenti" in
"sintetična rezana vlakna iz polipropilena" doda "prevodni
filamenti".

8. V Prilogi I, opomba 5.2, se peti primer ("Taftana
preproga,...........pogoj glede teže.") črta.

9. V Prilogi II se med pravila za tarifne številke 2202 in 2208
HS doda naslednje pravilo:

”

“

 10. V Prilogi II se pravilo za 57. poglavje nadomesti z :

“

Tar. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

2207 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
alkohola 80 vol. % ali več; etanol in 
druga žganja, denaturirana, s kater-
okoli vsebnostjo alkohola.

Izdelava iz:
- materialov, ki niso uvrščeni v tar. št.

2207 ali 2208.

Tar. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:
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”

11. V Prilogi II se pravilo za tarifno številko 7006 HS nadomesti z :

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št.

5503 ali 5506, ali
- filamentni traki iz polipropilena iz

tar. št. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna manjša od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka fran-
ko tovarna.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

- Iz druge klobučevine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali
jute2,

- preje iz sintetičnih ali umetnih fila-
mentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za prede-
nje.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba preje iz jute je dovoljena od 1. 7. 2000.

Tar. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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"

1 SEMII -Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in materiale.” 

12. V Prilogi II se pravilo za tarifno številko 7601 HS nadomesti z:

"

"

13. V Prilogi IV se besedili slovenske in madžarske inačice
izjave na računu nadomestita z besedilom, ki se glasi:

“Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št. ..........1) izjavlja, da, razen če ni
drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ..........
poreklo.”

“Madžarska inačica :

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre
(vámfelhatalmazási szám .................1) kijelentem, hogy

eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ..........
származásúak.”

2. člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 334-01/98-6(T1)

Ljubljana, dne 23. decembra 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek  l.r.
PREDSEDNIK

7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano, 
neokvirjeno in ne spojeno z drugimi 
materiali:
- Podlaga iz steklene plošče, prev-

lečena s tenko izolacijsko prevle-
ko polprevodniške vrste v skladu s
standardi SEMII1 

- Drugo

Izdelava iz neprevlečene podlage iz 
steklene plošče iz tar. št. 7006.

Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 
7001.

7601 Aluminij, surovi Izdelava, pri kateri:

- se vsi uporabljeni materiali uvršča-
jo v drugo tar. št. kot je tar št. izdel-
ka; in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna

ali

Izdelava s toplotno ali elektrolitsko 
obdelavo iz nelegiranega aluminija 
ali iz aluminijevih odpadkov in 
ostankov.
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4760 Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini 

Na podlagi 4.člena uredbe o izvajanju Srednjeevrop-
skega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1999 za
industrijske izdelke (Uradni list RS, št. 88/98), 9. člena
uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in
začasni uporabi Dodatnega protokola št.6. k CEFTA, ki se
nanaša na Romunijo (Uradni list RS, št. 87/98), 9. člena
uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Bolgarije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), 11.
člena uredbe o začasni uporabi Dodatnega protokola št.6 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in
tretjega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije ( Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v 
letu 1999 uporabljajo za izvajanje 

Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini 
(CEFTA)

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Splošno

Ta odlok določa preferencialna pravila o poreklu blaga,
ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v
letu 1999 za industrijske izdelke, uredbe o začasni uporabi
sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in začasni uporabi
Dodatnega protokola št.6. k CEFTA, ki se nanaša na
Romunijo, uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu
Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA) in uredbe o začasni uporabi Dodatnega protokola
št.6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA). 

2. člen

Definicije

Za namene tega odloka:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali
predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi
postopki;

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku
izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v državi pogodbenici,
v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali
predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost
vseh uporabljenih materialov, zmanjšano 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, če ta ni
znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v državi pogodbenici;

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

i) »dodana vrednost« pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih
materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 4.
členu tega odloka , ali, če carinska vrednost ni znana ali
se ne da ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke dokazljivo
plačuje v državi pogodbenici ;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem
odloku navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke,
ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.
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II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

3. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Sredn-
jeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu
1999 za industrijske izdelke, uredbe o začasni uporabi
sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in začasni uporabi
Dodatnega protokola št.6. k CEFTA, ki se nanaša na Ro-
munijo, uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu
Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti tr-
govini (CEFTA) in uredbe o začasni uporabi Dodatnega
protokola št.6 k Srednjeevropskemu sporazumu o pros-
ti trgovini (CEFTA) ( v nadaljevanju: sporazuma) se
naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz države
pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbeniciv
smislu 5. člena tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v tej državi 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 državi pogodbenici v smislu
6. člena tega odloka;

4. člen
Kumulacija porekla

1. Ne glede na določbe 3. člena tega odloka izdelki veljajo
za izdelke s poreklom iz pogodbenice, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Evropske
skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije,
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom)1 ali Turčije , v skladu z določbami Protokola
o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med to
državo pogodbenico in vsako od teh držav, pod pogojem, da
obdelava ali predelava, opravljena v tej državi pogodbenici
presega tisto, omenjeno v 7. členu tega odloka. Ni treba, da
bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi
pogodbenici, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu
tega odloka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te
države pogodbenice samo, kadar je tam dodana vrednost
višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz
katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni
tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz

države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih
materialov s poreklom pri proizvodnji v tej državi pogodbenici.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem
odstavku, ki niso obdelani ali predelani v državi pogodbenci,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem odloku.

5. člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi pogodbenici:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
države pogodbenice;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega
odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j) tega odstavka. 

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

a) ki so registrirani ali se vodijo v državi pogodbenici;

b) ki plujejo pod zastavo te države pogodbenice ;

�� � .QHåHYLQD� /LHFKWHQVWHLQ� LPD� FDULQVNR� XQLMR� V
âYLFR� LQ� MH� SRJRGEHQLFD� 6SRUD]XPD� R� HYURS�
VNHP�JRVSRGDUVNHP�SURVWRUX�
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c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te države
pogodbenice ali družbe s sedežem v eni od držav
pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji,
predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora
ter večina članov takih odborov državljani te države
pogodbenice in, še dodatno, če v primeru osebnih ali
kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tej državi
pogodbenici ali javnim organom ali državljanom te
države pogodbenice;

d) katerih kapitan in častniki so državljani te države
pogodbenice; in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani te države pogodbenice.

6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 3. člena tega odloka se šteje, da so izdelki,
ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če
so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo
biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale.
To pomeni, če 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
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.

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:

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

b) da katerikoli od odstotkov, ki so navedeni v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen
na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 7. člen tega odloka.

���þOHQ
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Šteje se, da so naslednji postopki obdelave ali
predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s
poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6.
člena tega odloka:
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b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, reza-
nje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih
lahko šteli za izdelke s poreklom iz države pogodbenice;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v državi pogodbenici.

8. člen
Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature
Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih
Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem
celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb
tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.
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2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5
Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi
uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

10. člen
Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3
Harmoniziranega sistema štejejo 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. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili, 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;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12. člen
Načelo teritorialnosti 

1. Razen v primerih iz 4.člena tega odloka in tretjega
odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa
blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, v državah
pogodbenicah izpolnjeni neprekinjeno.

2. Razen v primerih iz 4.člena tega odloka, se blago s
poreklom, izvoženo iz ene od držav pogodbenic v drugo
državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in

(b) da na njem,medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni,da se ohrani v dobrem stanju. 

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven držav pogodbenic na
materialih, izvoženih iz ene od pogodbenic in ponovno tam
uvoženih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od držav
pogodbenic ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu tega odloka ; in

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z
obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in

ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven držav
pogodbenic ob uporabi določb tega člena ne
presega 10 odstotkov cene franko tovarna
končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status
blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven držav
pogodbenic. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za
določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek
uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju določene države
pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano
vrednostjo, pridobljeno izven države pogodbenice z uporabo
določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka tega člena se šteje, da "skupna dodana vrednost"
pomeni vse stroške, nastale izven držav pogodbenic,
vključno vrednosti tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II, ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega odloka.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami
tega člena, opravljena izven držav pogodbenic, se opravi v
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skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki.

13. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s
sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med
državami pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav,
omenjenih v 4. členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki
sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali
začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je
blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi
postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja države pogodbenice.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega
natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14. člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu tega
odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v državo
pogodbenico, pri uvozu veljajo ugodnosti po določbah
sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz države pogodbenice v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
državi 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.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu
z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom
države uvoznice na običajen način. 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 času katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4. členu tega odloka, za katere se
izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v tej državi pogodbenici ne morejo uveljavljati
kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko
uporablja v državi pogodbenici, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
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9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko država pogodbenica
uporablja sistem povračila carine ali oprostitve plačila
carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov
s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25. do 49. poglavje ter 64. do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-
odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v
tej državi pogodbenici;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje
Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v tej državi
pogodbenici.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra
2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16. člen

Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz države pogodbenice pri uvozu
v drugo državo pogodbenico veljajo ugodnosti sporazuma ob
predložitvi bodisi:

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega
odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na
računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov. 

17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
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 držav pogodbenic ali držav,
omenjenih v 4. členu tega odloka, in v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki
morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod
zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati
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 države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega odloka. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države države pogodbenice ali druge države, omenjene v 4.
členu tega odloka, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli 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 izključuje vse
možnosti 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.

18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka se
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
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(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
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, če 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:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"IZDANO NAKNADNO", 
“ � � 2 ", 
"DELIVRE A POSTERIORI", 
"NACHTRÂGLICH AUSGESTELLT"

ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4.členu tega
odloka.

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

�� 9� SULPHUX� WDWYLQH�� L]JXEH� DOL� XQLþHQMD� SRWUGLOD� R
SURPHWX�EODJD�(85���ODKNR�L]YR]QLN�FDULQVNH�RUJDQH��NL
VR� JD� L]GDOL�� ]DSURVL� ]D� L]GDMR� GYRMQLND� QD� SRGODJL
L]YR]QLK�GRNXPHQWRY��NL�MLK�LPDMR�

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

“DUPLICATE”, “DVOJNIK”, “ ", 
"DUPLICATA", "DUPLIKAT"

ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu tega
odloka.

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, začne veljati s tem datumom.

20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi 

predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov
v državi pogodbenici je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o
poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z
namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam
znotraj držav pogodbenic. Nadomestno potrdilo(a) o prometu
blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so
bili dani izdelki.

21. člen
Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu
tega odloka in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva , da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot
da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v
dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22. člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke
izdelkov po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na
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vrednost izdelkov, na katere se nanaša. 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
odloka.

2.Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3.Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.

4.Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5.Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo. 

23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24. člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. 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 sporazuma. 

25. člen 
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki

sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke
pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.

26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27. člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in
tretjem odstavku 21. člena tega odloka, ki se uporabljajo z
namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o
prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 4. členu tega odloka, in izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka, so med drugim lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v državi pogodbenici, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v državi pogodbenici, izdani ali
izdelani v državi pogodbenici, kjer se uporabljajo v
skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v državi pogodbenici v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu
tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.
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28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 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. člena tega odloka.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21. člena tega odloka.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

29. člen 
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30. člen
Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države pogodbenice, ki izvaža, ki
ustrezajo zneskom, izraženim v ekujih, določi država
pogodbenica, ki izvaža in jih sporoči državi pogodbenici, ki
uvaža.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država pogodbenica, ki uvaža, jih mora slednja
sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države
pogodbenice, ki izvaža. Kadar so izdelki zaračunani v valuti
druge države, omenjene v 4. členu tega odloka, mora država
pogodbenica, ki uvaža priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov,
izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan v oktobru
1995.

4. Skupni odbor na zahtevo države pogodbenice pregleda
v ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah države pogodbenice. Skupni odbor ob tem pregledu

zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno
ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V
ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v
ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31. člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi držav pogodbenic si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi
carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh
potrdil in izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si države
pogodbenice preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.

32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka tega člena
morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o
prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na
računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države
izvoznice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V
podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o
poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo 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 obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
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države pogodbenice ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravo poreklo
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.

33. člen

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi
organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba
predložiti Skupnemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34. člen

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen 

Proste cone

1. Države 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 običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz države pogodbenice uvozijo v prosto
cono s priloženim 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, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE 

36. člen
Priloge

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

37. člen 
Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 334-01/98-7 (O)
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Janez Drnovšek l.r.
PREDSEDNIK 

PRILOGA I 

Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za  zadosti obdelane ali predelane v smislu
6. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno 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 številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v
1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
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katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi
bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4.
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena 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 pogodbenici.

Na primer:

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo
določa, 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
kovanjem" iz  tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici  iz ingota
brez porekla, potem je  že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. 

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v pogodbenici. Zato se vrednost ingota
brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava  iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis
izdelka  v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna  vlakna, prav tako pa se lahko med drugi-
mi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne
pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno
ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar  to velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega  materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz
netkanih materialov, če je za  to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni
material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.
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4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej. 

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za ka-
terekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri nji-
hovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo
10%  skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih
materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu
seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
- svila
- volna
- groba živalska dlaka
- fina živalska dlaka
- konjska žima
- bombaž
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tek-

stilna  vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- prevodni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
- druga sintetična 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 številke 5605 (metalizirana preja), ki

vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z alu-

minijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so
plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med
dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih
vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se
lahko  sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz
volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje
iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja,
ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej  uporabi pod pogojem, da njihova skupna  teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802,
izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz
bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan
izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana
tkanina, izdelana iz  prej, uvrščenih v dve različni tarifni
številki  ali če so uporabljene bombažne preje same
mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične
tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila
uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih
materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina
mešan izdelek. 

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 plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.
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Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo,  in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka  ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo
katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji.  Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.%  izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

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

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. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

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, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom ;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov 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.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov 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.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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, kore-
nine 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; indus-
trijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

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

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 rastlin-
skega 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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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 proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev 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:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li 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 rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- 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 slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, 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 pridob-
ljena.

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 pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporablje-

na ‘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 upo-
rabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrt-
nine v celoti pridobljeno.

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 konzervi-
ran 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 katere-
gakoli 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 lupi-
nastega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 
in ekstrakti, esence in koncentrati

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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~im-
bna sredstva

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

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 priprav-
ljena 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 materi-
ali, 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 aroma-
tiziranje 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

2207 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
alkohola 80 vol. % ali ve~; etanol in 
druga ‘ganja, denaturirana, s kater-
okoli vsebnostjo alkohola.

Izdelava iz:
- materialov, ki niso uvr{~eni v tar. {t.

2207 ali 2208.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 pridob-
ljen 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 indust-
rije; 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, neus-
treznih 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 upo-
rabljena 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 pridob-
ljene.

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 materia-
li 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 pri-
dobljeni.

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 nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kri-
stalnega 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 grad-
beni{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 kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega 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 (mag-
nezit).

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; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska 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, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih 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.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni 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

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.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

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; bitumi-
nozni 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.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. Anorganske kemikalije; organske in 
anorganske spojine ali plemenite 
kovine, redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali izo-
topov, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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 vred-
nost 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. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne 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 uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

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 vred-
nost 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 vred-
nost 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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{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 odmer-
jene 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.

– – `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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih 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.

3003 in 3004 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 uporab-
ljajo 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 mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente 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 vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9213

ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), 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 
maceracijo; 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 upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zobar-
ski 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih 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.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

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

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi deks-
trina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 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.

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. Materi-
ali, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3702 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 kopi-
ranje, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton 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 vred-
nost 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 upora-
bljajo pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 ter-
pentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, 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 jed-
kanje), 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; 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 stabi-
lizatorji 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; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo 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 pri-
pavljene 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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 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 dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem 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 etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (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

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

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

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t.ex 3907 in 3912, 
za kateri so pravila podana v nada-
ljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

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

- 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 ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz. 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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---drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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 katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 23 mik-
ronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

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, nevulkaniz-
irane, 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.

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.

2. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine 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, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan ,bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 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‘in-
sko 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 deko-
racijo

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 neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo 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 vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji 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 materi-
alov 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 veliko-
sti 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, ilust-
rirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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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 materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

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 pre-
delanih 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 odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ‘ival-
ske 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 preje.1

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz 1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih 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.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih 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.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih 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 preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za preden-
je,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta 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 Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 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~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta 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.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali
jute2,

- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-
mentov,

- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba preje iz jute je dovoljena od 1. 7. 2000.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom 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.

5902 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.

5903 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, 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 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9238 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, 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, termostabi-
liziranje, 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.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluor-
etilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 preje.1,2

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.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.2

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni 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, termostabi-
liziranje, 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 pre-
sega 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 tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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 tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

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, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

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 tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih 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. Pred-
meti 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.

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 
vlaken.1

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 
vlaken.1

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 palice-
de‘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 materi-
alov; 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.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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:
- Podlaga iz steklene plo{~e, prev-

le~ena s tenko izolacijsko prevle-
ko polprevodni{ke vrste v skladu s
standardi SEMII1 

- Drugo

Izdelava iz neprevle~ene podlage iz 
steklene plo{~e iz tar. {t. 7006.

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 proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

1. SEMII -Registrirani in{titut za polprevodni{ko opremo in materiale.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7013 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)

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 kov-
inami, 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, obde-
lani, 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 rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9247

- 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 ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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 ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih 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 konstrui-
rani 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 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7601 Aluminij, surovi Izdelava, pri kateri:

- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je tar {t.
izdelka; in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna

ali

Izdelava s toplotno ali elektrolitsko 
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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 7616 Izdelki iz aluminija, razen gaze, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane 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, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" 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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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; nji-
hovi 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 gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo 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); gar-
niture 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 uporab-
ljajo 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 uporab-
ljajo 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 pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zgoreva-
njem, 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 zgoreva-
njem, na v‘ig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8448 Pomo‘ni stroji in naprave za upo-
rabo 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 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni za 
{ivalne stroje; igle za {ivalne stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot 16
kg, brez motorja, ali 17 kg z mo-
torjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi 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 livarne; 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana 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 elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~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 nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vrednos-
ti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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, kom-
binirani 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 elek-
tri~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 komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; 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 dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, 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 elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% 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 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9265

8711 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 rota-
cijskih batnih motorjev) in pros-
tornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9268 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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. meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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, pan-
tografi, 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 tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), 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.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti 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 psi-
hometri, 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, mano-
metri, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti 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

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, 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 mer-
jenje 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 mer-
jenje 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 krmi-
ljenje

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9271

9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente 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 kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
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 pri-
bor

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo 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 vred-
nost 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 fiksi-
ranim 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Priloga III

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 Skupnosti in Slovenije si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poo-
bla{~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.

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene 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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

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

5. Namembna dr‘ava, skupina 
dr‘av ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a 
(kg) ali druga 
merska eno-
ta (l, m, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................

....................................................................
                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

V ............................................. , dne .................

...........................................................................

�3RGSLV����

   
   

 (
1)

 ^
e 

bl
ag

o 
ni

 p
ak

ir
an

o,
 n

av
ed

it
e 

{t
ev

il
o 

iz
de

lk
ov

 a
li

 n
av

ed
it

e 
“v

 r
az

su
te

m
 s

ta
nj

u”
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(2

) 
Iz

po
ln

it
e 

sa
m

o,
 ~

e 
to

 z
ah

te
va

jo
 p

re
dp

is
i i

zv
oz

ne
 d

r`
av

e 
al

i t
er

it
or

ij
a.



Stran 9276 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

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 naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

V  ........................................................., dne ................................

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

V  ........................................................., dne ...............................

                                                          @ig

                .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (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 proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,m,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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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.

��������������������������������������������������

�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������

�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

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.

^e{ka ina~ica:

9êYR]FH�YêUREN �XYHGHQêFK�Y�WRPWR�GRNXPHQWX��þtVOR�SRYROHQt���������������SURKODãXMH��åH�NURP �] HWHOQ �R]QDþHQêFK��PDMt�W\WR�YêUREN\
SUHIHUHQþQt�S YRG�Y�������������

Slova{ka ina~ica:

9êYR]FD�YêURENRY�XYHGHQêFK�Y�WRPWR�GRNXPHQWH��þtVOR�SRYROHQLD� ��������������Y\KODVXMH��åH�RNUHP�]UHWH QH�R]QDþHQêFK��PDM~� WLHWR
YêUREN\�SUHIHUHQþQê�S{YRG�Y�������������

Poljska ina~ica:

(NVSRUWHU�SURGXNWyZ�REMHW\FK�W\P�GRNXPHQWHP��XSRZD QHQLH�ZáDG]�FHOQ\FK�1U�������������R ZLDGF]D�� H�]�Z\M WNLHP�JG]LH�Z\UD QLH
ZVND]DQR�LQDF]HM��SURGXNW\�WH�PDM �����������SUHIHUHQF\MQH�SRFKRG]HQLH�

Mad‘arska ina~ica:

$� MHOHQ� RNPiQ\EDQ� V]HUHSO � iUXN� H[SRUW UH� �YiPIHOKDWDOPD]iVL� V]iP� ������������� NLMHOHQWHP�� KRJ\� HOWpU � MHO]pV� KLiQ\iEDQ� D]� iUXN
NHGYH]PpQ\HV������������V]iUPD]iV~DN��

Francoska ina~ica:

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière No. ......1) déclare que sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ........ .

Nem{ka ina~ica:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...... 1) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass
diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte .......  Ursprungswaren sind. 

........................................................ 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.
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4761 Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev
Protokola 4 k  Začasnemu  sporazumu  o trgovini in
zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo
na eni  strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani

Na podlagi četrtega odstavka 60.člena zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prvega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o začasni uporabi sprememb in dopolnitev 
Protokola 4 k  Začasnemu  sporazumu  o trgovini 

in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko 
Slovenijo na eni  strani in Evropsko skupnostjo, 

Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in 
Evropsko  skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi 

strani

1. člen

Protokol 4  o definiciji pojma »izdelki s poreklom« in
načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del Začasnega
sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za jedrsko energijo,na drugi strani, se spremeni
in dopolni v naslednjem:

1)  Točka i)1.člena se nadomesti z:

"i)   »dodana  vrednost« pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko  vrednost   vsakega   od
vključenih   materialov  s  poreklom  iz  drugih  držav,
omenjenih   v 3. in 4. členu, ali,  če carinska  vrednost
ni znana   ali  se ne da  ugotoviti, prva cena, ki se za
izdelke dokazljivo plačuje v Skupnosti ali Sloveniji."

2) 3. in 4. člen se nadomestita z:

"3. člen
Kumulacija v Evropski skupnosti

1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena izdelki
veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Skupnosti,
Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške
republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije,
Islandije, Norveške,  Švice (vključno z Liechtensteinom(1)) ali
Turčije(2), v skladu z določbami  Protokola o pravilih o poreklu

blaga, priloženega k sporazumom med Skupnostjo in vsako
od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava,
opravljena v  Skupnosti presega tisto, omenjeno v 7. členu
tega Protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Skupnosti, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar je tam
dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku.
Če to ni tako, se  pridobljeni izdelek  šteje za izdelek s
poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v
Skupnosti.

3. Izdelki s poreklom iz  ene od držav, omenjenih v prvem
odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti, ohranijo
svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu.

Skupnost priskrbi Sloveniji preko Komisije Evropskih
Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih
pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupnosti
objavi v Uradnem  listu Evropskih skupnosti  (Serija C)  datum,
ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so izpolnile
ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvideno v tem
členu.

4. člen
Kumulacija v Sloveniji

1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena izdelki
veljajo za izdelke s poreklom iz  Slovenije, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Skupnosti,
Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške
republike,  Romunije, Litve, Latvije, Estonije, Slovenije,
Islandije, Norveške,  Švice (vključno z Liechtensteinom) ali
Turčije(2), v skladu z določbami Protokola o pravilih o poreklu
blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od
teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava,
opravljena v  Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7. členu tega
Protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti  obdelani ali
predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je tam
dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s

1. Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in
je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodar-
skem prostoru.

2. Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za mate-
riale s poreklom iz Turčije, ki so omenjeni v Prilogi V k
temu Protokolu.
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poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v prvem odstavku.
Če to ni tako, se  pridobljeni izdelek šteje za izdelek s
poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Sloveniji.

3. Izdelki s poreklom iz  ene od držav, omenjenih v prvem
odstavku, ki niso obdelani ali predelani v  Sloveniji, ohranijo
svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu.

Slovenija priskrbi Skupnosti preko Komisije Evropskih
Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih
pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v  prvem  odstavku.  Komisija Evropskih
Skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti  (Serija
C)  datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki
so izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo,
predvideno v tem členu. "

3) 12. člen se nadomesti  z naslednjim:

“12. člen
Načelo teritorialnosti

1. Razen v  primerih iz  točke c)  prvega  odstavka  2. člena,
iz 3. in 4. člena in  tretjega odstavka tega člena, morajo biti
pogoji za pridobitev statusa blaga s   poreklom, določeni v II.
oddelku, v Skupnosti ali Sloveniji izpolnjeni neprekinjeno.

2.  Razen v primerih iz  3. in  4. člena, se blago s poreklom,
izvoženo iz Skupnosti   ali Slovenije v drugo državo, ko se
vrne, šteje za blago  brez porekla,  razen  če   se  carinskim
organom  lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in

(b)  da  na njem, medtem  ko  je  bilo  v  tisti  državi  ali  med
izvozom, niso bili opravljeni  nikakršni postopki, razen
tistih, ki  so  potrebni, da  se ohrani v dobrem stanju.

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali
predelava, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije na
materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Slovenije  in  ponovno
tam  uvoženih pod pogojem, da:

(a)   so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v  Skupnosti ali
Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni  v
7. členu ; in

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z
obdelavo ali predelavo        izvoženih materialov; in

ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven
Skupnosti ali Slovenije ob uporabi določb tega
člena ne presega 10 odstotkov cene franko
tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja
status blaga  s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven
Skupnosti  ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II
za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek
uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost  vseh  vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice,
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno
izven Skupnosti ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne
sme presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da "skupna dodana vrednost" pomeni vse
stroške, nastale izven Skupnosti ali Slovenije, vključno
vrednosti  tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63.poglavje Harmoniziranega
sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami
tega člena, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije, se opravi
v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki .”

4)  V 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. in 32. členu se besedilo
"omenjeno v 4. členu" nadomesti z "omenjeno v 3. in 4.
členu"

5) V zadnjem pododstavku šestega odstavka 15. člena se
datum "31. december 1998" nadomesti z  "31. december
2000"

6) V prvem odstavku  26. členu se izraz "C2/CP3" nadomesti
z "CN22/CN23"

7)  V Prilogi I, opomba 5.2:

(a)  se med navedbama

" - umetni filamenti" in

" - sintetična rezana vlakna iz polipropilena", 
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doda naslednje:

 "- prevodni filamenti"

(b) peti primer   (“Taftana preproga,...........pogoj glede 
teže.") se  črta.

8) Priloga II se spremeni in dopolni kot sledi :

(a) med vnosa za tarifni številki 2202 in 2208 HS se doda
naslednje :

“

“

(b) vnos za 57. poglavje se nadomesti z :

Tar. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

2207 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
alkohola 80 vol. % ali več; etanol in 
druga žganja, denaturirana, s kater-
okoli vsebnostjo alkohola.

Izdelava iz:
- materialov, ki niso uvrščeni v tar. št.

2207 ali 2208.

Tar. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št.

5503 ali 5506, ali
- filamentni traki iz polipropilena iz

tar. št. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna manjša od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka fran-
ko tovarna.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

- Iz druge klobučevine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
ka{e.
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“

(c) vnos za tarifno številko 7006 HS se nadomesti  z :”

1 SEMII -Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in materiale.” 

(d) pravilo za tarifno številko  7601 HS  se nadomesti z:"

"

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali
jute2,

- preje iz sintetičnih ali umetnih fila-
mentov,

- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za prede-
nje.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba preje iz jute je dovoljena od 1. 7. 2000.

Tar. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano, 
neokvirjeno in ne spojeno z drugimi 
materiali:
- Podlaga iz steklene plošče, prev-

lečena s tenko izolacijsko prevle-
ko polprevodniške vrste v skladu s
standardi SEMII1 

- Drugo

Izdelava iz neprevlečene podlage iz 
steklene plošče iz tar. št. 7006.

Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 
7001.

7601 Aluminij, surovi Izdelava, pri kateri:

- se vsi uporabljeni materiali uvršča-
jo v drugo tar. št. kot je tar št. izdel-
ka; in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna

ali
Izdelava s toplotno ali elektrolitsko 
obdelavo iz nelegiranega aluminija 
ali iz aluminijevih odpadkov in 
ostankov.
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9) naslednja priloga se doda :

" Priloga V

Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije, navedenih v zaporedju  poglavij in tarifnih številk  HS, za katere ne 
veljajo določbe 3. in 4. člena

1. poglavje 
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402

ex 0403 -

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709

ex 0710 

ex 0711

0712 do 0714
8. poglavje

ex 9. poglavje

10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje

ex 1302  

1501 do 1514 

ex 1515

ex 1516

ex 1517 in
ex 1518

ex 1522

16. poglavje

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke  0710 40 00 (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli
vodi ), zamrznjene

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, začasno konzervirane (na primer :
z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali  drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

Kava, čaj in začimbe, razen maté čaja iz tarifne številke 0903

Pektinske snovi, pektinati in pektati

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij) in njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora  in njihove frakcije,  deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje  nepredelani,razen hidrogenskega ricinusovega olja, znanega kot »opalni vosek«

Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene užitne maščobe

Ostanki predelave maščob ali  živalskih in rastlinskih voskov, razen degrasa (strojarska
maščoba)
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��

“

1701

ex 1702 

1703
1801 in 1802

ex 1902

ex 2001

2002 in 2003

ex 2004 

ex 2005 

2006 in 2007

ex 2008 

2009

ex 2106   

2204
2206

ex 2207 

ex 2208

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302 

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju;
sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in  mešanice umetnega
ali naravnega meda; karamelni sladkor, razen tistega iz tarifnih  številk  1702 11 00, 1702 30
51, 1702 30 59, 1702 50 00 in 1702 90 10

Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev, klobas  in podobnega ali mesa in drobovine vseh vrst, vključno z maščobami
kakršnekoli vrste

Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih
paprik ali pimenta, gobe in olive, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen  v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene,
razen izdelkov iz tarifne številke 2006,  razen krompirja v obliki moke, zdroba ali kosmičev, in
sladke koruze

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,  razen  v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006,  razen krompirja v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, in sladke koruze

Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, razen
kikirikijevega masla, palmovih jeder, koruze, jama, sladkega krompirja in podobnih užitnih delov
rastlin, ki vsebujejo  5 ut. % ali več  škroba, listov vinske trte, hmeljevih poganjkov in drugih
podobnih užitnih delov rastlin

Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi 

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih pridelkov,
navedenih v tem seznamu

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih
pridelkov, navedenih v tem seznamu
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2.člen

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 334-05/98-4 (T1)

Ljubljana, dne 23. decembra 1998

Vlada Republike Slovenije

Dr. Janez  Drnovšek   l.r. 
Predsednik

4762 Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za  izvajanje uredbe o
izvajanju Začasnega sporazuma o trgovini in
zadevah v zvezi s  trgovino med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko  skupnostjo za premog in jeklo in
Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi
strani

Na podlagi prvega odstavka 10. člena uredbe o
izvajanju Začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi
s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko
skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in
Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
(Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 8/97) in tretjega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (
Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije 

ODLOK

o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v 
letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o 
izvajanju Začasnega sporazuma o trgovini in 

zadevah v zvezi s trgovino med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, 

Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in 
Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi 

strani

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Definicije

Za namene tega odloka :

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali
predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi
postopki;

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku
izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v Skupnosti ali v
Sloveniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava
ali predelava, pod pogojem, da cena vključuje vrednost
vseh uporabljenih materialov, zmanjšano 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, če ta ni
znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v Skupnosti ali v Sloveniji;

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

i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključenih
materialov s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in
4. členu tega odloka, ali, če carinska vrednost ni znana
ali se ne da ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke
dokazljivo plačuje v Skupnosti ali v Sloveniji; 

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem
odloku navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke,
ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.
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II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o izvajanju Začasnega
sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani (v nadaljevanju:
sporazuma) se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom
iz Skupnosti:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu 5. člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Skupnosti v smislu 6. člena tega odloka;

c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega
prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o
Evropskem gospodarskem prostoru.

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega odloka.

3. člen
Kumulacija v Evropski skupnosti

1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če
so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije,
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom (1)) ali Turčije(2), v skladu z določbami
Protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k
sporazumom med Skupnostjo in vsako od teh držav, pod
pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti

presega tisto, omenjeno v 7. členu tega odloka. Ni treba, da
bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Skupnosti, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo,
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v
prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za
izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo
vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v
Skupnosti.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem
odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti, ohranijo
svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem odloku.

Skupnost priskrbi Sloveniji preko Komisije Evropskih
Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustreznih
pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupnosti
objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (Serija C) datum,
ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so izpolnile
ustrezne zahteve,uporabijo kumulacijo, predvideno v tem
členu.

4. člen

Kumulacija v Sloveniji

1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije,
če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s
poreklom iz Skupnosti, Bolgarije, Poljske, Madžarske,
Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Litve,
Latvije, Estonije, Slovenije, Islandije, Norveške, Švice
(vključno z Liechtensteinom) ali Turčije (2) , v skladu z
določbami Protokola o pravilih o poreklu blaga,
priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od
teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava,
opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7. členu
tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti
uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od
držav, omenjenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se
pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države,
ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih
materialov s poreklom pri proizvodnji v Sloveniji.

1. Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in
je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodar-
skem prostoru.

2. Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za mate-
riale s poreklom iz Turčije, ki so omenjeni v Prilogi V k
temu odloku. 
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3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v prvem
odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav. 

4. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja
samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status blaga
s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.

5. Slovenija priskrbi Skupnosti preko Komisije Evropskih
Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih
ustreznih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi
državami, omenjenimi v prvem odstavku. Komisija
Evropskih Skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih
skupnosti (Serija C) datum, ko lahko države, navedene
v prvem odstavku, ki so izpolnile ustrezne zahteve,
uporabijo kumulacijo, predvideno v tem členu.

5. člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Skupnosti ali v
Sloveniji:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
Skupnosti ali Slovenije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega
odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j) tega odstavka. 

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

a) ki so registrirana ali se vodijo v državi članici Evropske
skupnosti ali v Sloveniji;

b) ki plujejo pod zastavo države članice Evropske
skupnosti ali Slovenije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav
članic Evropske skupnosti ali Slovenije ali družbe s
sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali
direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega
odbora ter večina članov takih odborov državljani držav
članic Evropske skupnosti ali Slovenije in, še dodatno,
če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali
državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani držav članic
Evropske skupnosti ali Slovenije; in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani držav članic Evropske skupnosti ali Slovenije.

6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so izdelki,
ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če
so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo
biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale.
To pomeni, če 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
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

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:

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

b) da katerikoli od odstotkov,ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen
na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
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3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih
določa 7. člen tega odloka.

7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. odstavka se šteje, da so
naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi
izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali
je zadoščeno zahtevam iz 6. člena tega odloka:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem (prezračevanje,
razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v
žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni
postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje,
rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih
lahko šteli za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz
Slovenije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku bodisi v Skupnosti ali v Sloveniji.

8. člen
Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je do-
ločen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa

uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega
sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih
Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem
celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb
tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5
Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi
uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

9. člen

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

10. člen

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3
Harmoniziranega sistema štejejo 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. člen

Nevtralni elementi

Da bi določili, 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;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.



Stran 9290 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12. člen
Načelo teritorialnosti

1. Razen v primerih iz točke c) prvega odstavka 2. člena ,
iz 3. in 4. člena tega odloka in tretjega odstavka tega člena,
morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom,
določeni v II. oddelku, v Skupnosti ali Sloveniji izpolnjeni
neprekinjeno.

2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka, se blago
s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali Slovenije v drugo
državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in

(b) da na njem, medtem ko je bilo tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju .

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven Skupnosti ali
Slovenije na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Slovenije in
ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Skupnosti ali
Sloveniji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7.
členu tega odloka ; in

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z
obdelavo ali predelavo izvoženih materialov; in

ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven
Skupnosti ali Slovenije ob uporabi določb tega
člena ne presega 10 odstotkov cene franko
tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja
status blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven
Skupnosti ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II
za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek
uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice,
upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno
izven Skupnosti ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne
sme presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka tega člena se šteje, da "skupna dodana vrednost"
pomeni vse stroške, nastale izven Skupnosti ali Slovenije,
vključno vrednosti tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo
za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu
Priloge II, ali ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena tega odloka.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
Harmoniziranega sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami
tega člena, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije, se opravi
v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki .

13. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s
sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med
Skupnostjo in Slovenijo ali čez ozemlja drugih držav,
omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki
sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali
začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je
blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi
postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Slovenije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega
natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.
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14. člen

Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu tega
odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v
Skupnost ali v Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po
določbah sporazuma pod pogojem, da se carinskim
organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Slovenije v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
Skupnosti ali v Sloveniji;

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.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. 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 času katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15. člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1.(a) Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, za
katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z
določbami V. oddelka, se v Skupnosti ali v Sloveniji ne
morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali
oprostitve plačila carine.

(b) Za izdelke, ki se uvrščajo v 3. poglavje in tarifni številki
1604 in 1605 Harmoniziranega sistema in imajo
poreklo Skupnosti v smislu tega odloka, kot je določeno
v pododstavku c) prvega odstavka 2. člena tega odloka,
za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z
določbami V. oddelka, se v Skupnosti ne morejo
uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve
plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko
uporablja v Skupnosti ali v Sloveniji, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke, za katere
velja pododstavek b) prvega odstavka zgoraj, takrat ko se
izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če
tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev
ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za
materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob
upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-
odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v
Sloveniji;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje
Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra
2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.
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V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16. člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Skupnosti pri uvozu v Slovenijo
ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Skupnost
veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega
odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na
računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov. 

17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
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, v katerih je sestavljen sporazum
in v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če
so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki
brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati 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 države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega odloka. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države članice Evropske skupnosti ali Slovenije, če se izdelki
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali
iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka
ter izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli 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 izključuje vse
možnosti 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.

18. člen 
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena tega odloka se
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
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, če se
podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem
spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno,
morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja 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 način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:
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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, začne veljati s tem datumom.

20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi 

predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v Skupnosti ali v Sloveniji je mogoče zamenjati
prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu
blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Skupnosti ali Slovenije. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.

21. člen
Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16. člena tega odloka, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega odloka ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti,
Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu
tega odloka in izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva , da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za
vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot
da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je

predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v
dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22. člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov
po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov
kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo. 

23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24. člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. 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 sporazuma. 
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25. člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke
pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.

26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27. člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in
tretjem odstavku 21. člena tega odloka, ki se uporabljajo z
namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o
prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka, in izpolnjujejo
druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko naslednji: 

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega
blaga , kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v Skupnosti ali v Sloveniji,
kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Skupnosti ali v Sloveniji, izdani ali
izdelani v Skupnosti ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v
skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Skupnosti ali v Sloveniji v skladu s
tem odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in
4. členu tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so
enaka kot pravila v tem odloku.

28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 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. člena tega odloka.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21. člena tega odloka.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena tega odloka.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

29. člen
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30. člen
Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči
državam uvoznicam preko Evropske komisije.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti druge države članice Evropske skupnosti
ali druge države, omenjene v 3. in 4. členu tega odloka, mora
država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov,
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izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan v oktobru
1996.

4. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Slovenije
pregleda v ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v
domačih valutah držav članic Evropske skupnosti in
Slovenije. Pridružitveni odbor ob tem pregledu zagotovi, da
se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni
domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje
realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se
lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31. člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi držav članic Evropske skupnosti in
Slovenije si preko Evropske komisije medsebojno izmenjajo
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi
pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in
izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Skupnost in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil
o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti
informacij, ki so tam navedene.

32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka tega člena
morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o
prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na
računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države
izvoznice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V
podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o
poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo 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 obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.

33. člen
Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi
organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je treba
predložiti Pridružitvenemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34. člen
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen
Proste cone

1. Skupnost in Slovenija ukreneta vse potrebno, da
zagotovita, 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 običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije uvozijo v prosto
cono s priloženim 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, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.
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VII. ODDELEK

CEUTA IN MELILLA

36. člen
Uporaba odloka

1. Izraz "Skupnost", ki je uporabljen v 2. členu tega odloka,
ne zajema Ceute in Melille.

2. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Ceuto ali
Melillo velja v vseh pogledih enak carinski režim, kot je tisti, ki
se uporablja za izdelke s poreklom iz carinskega območja
Skupnosti po Protokolu 2 Akta o pristopu Kraljevine Španije
in Republike Portugalske k Evropskim skupnostim. Za uvoz
izdelkov, ki so zajeti s sporazumom in so s poreklom iz Ceute
in Melille, Slovenija odobri enak carinski režim, kot velja za
izdelke, ki se uvozijo in so s poreklom iz Skupnosti.

3. Za namene uporabe drugega odstavka v zvezi z izdelki s
poreklom iz Ceute in Melille se ta odlok uporablja mutatis
mutandis ob upoštevanju posebnih pogojev, določenih v 37.
členu tega odloka.

37. člen
Posebni pogoji

1. Pod pogojem, da se prevažajo neposredno v skladu z
določbami 13. člena tega odloka, se štejejo za:

1) izdelke s poreklom iz Ceute in Melille:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;

b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi
katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v
točko a), pod pogojem, da:
(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v

smislu 6. člena tega odloka; ali da
(ii) gre za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Sk-

upnosti v smislu tega odloka, če so bili obdelani
ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki ob-
delave ali predelave, omenjeni v prvem odstavku
7. člena tega odloka.

2) izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, pri izdelavi katerih so
bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a),
pod pogojem, da:
(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v

smislu 6. člena tega odloka; ali da
(ii) gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Mellile ali

iz Skupnosti v smislu tega odloka, če so bili ob-
delani ali predelani bolj, kot so nezadostni
postopki obdelave ali predelave, omenjeni v

prvem odstavku 7. člena tega odloka.

2. Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.

3. Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpišeta
"Slovenija" in "Ceuta in Melilla" v rubriko 2 potrdila o prometu
blaga EUR.1 ali na izjavah na računu. Poleg tega je, če gre za
izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to treba označiti v
rubriki 4 potrdila o prometu blaga EUR.1 ali na izjavah na
računu.

4. Španski carinski organi so odgovorni za uporabo tega
odloka v Ceuti in Melilli.

VIII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE 

38. člen
Priloge 

Priloge I do V so sestavni del tega odloka. 

39. člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 334-05/98-5(O)
Ljubljana, dne 23. decembra 1998

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek  l.r.
Predsednik 

PRILOGA I 
Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za  zadosti obdelane ali predelane v smislu
6. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3.
ali 4.stolpcu. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom
v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3.ali 4.stolpcu



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9297

uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v
1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi
bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4.
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena 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 pogodbenici.

Na primer:

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo
določa, 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
kovanjem" iz  tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici  iz ingota
brez porekla, potem je  že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. 

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali
v drugi tovarni v pogodbenici. Zato se vrednost ingota
brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost
uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava  iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis
izdelka  v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar  to velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega  materiala, določenega v
seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz
netkanih materialov, če je za  to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni
material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.
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Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej. 

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za ka-
terekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri nji-
hovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo
10%  skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih
materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu
seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
- svila
- volna
- groba živalska dlaka
- fina živalska dlaka
- konjska žima
- bombaž
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tek-

stilna  vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- prevodni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
- druga sintetična 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 številke 5605 (metalizirana preja), ki

vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z alu-
minijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so
plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med
dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih rezanih
vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se
lahko  sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz
volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje
iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja,
ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej  uporabi pod pogojem, da njihova skupna  teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802,
izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz
bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan
izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana
tkanina, izdelana iz  prej, uvrščenih v dve različni tarifni
številki  ali če so uporabljene bombažne preje same
mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične
tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila
uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih
materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina
mešan izdelek. 
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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 plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo,  in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka  ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z

naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo
katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji.  Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.%  izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

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

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. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

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, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom ;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov 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.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov 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.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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, kore-
nine 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; indus-
trijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

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

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 rastlin-
skega 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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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 proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev 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:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li 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 rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- 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 slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, 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 pridob-
ljena.

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 pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporablje-

na ‘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 upo-
rabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrt-
nine v celoti pridobljeno.

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 konzervi-
ran 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 katere-
gakoli 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 lupi-
nastega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 
in ekstrakti, esence in koncentrati

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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~im-
bna sredstva

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

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 priprav-
ljena 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 materi-
ali, 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 aroma-
tiziranje 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

2207 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
alkohola 80 vol. % ali ve~; etanol in 
druga ‘ganja, denaturirana, s kater-
okoli vsebnostjo alkohola.

Izdelava iz:
- materialov, ki niso uvr{~eni v tar. {t.

2207 ali 2208.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 pridob-
ljen 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 indust-
rije; 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, neus-
treznih 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 upo-
rabljena 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 pridob-
ljene.

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 materia-
li 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 pri-
dobljeni.

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 nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kri-
stalnega 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 grad-
beni{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 kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega 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 (mag-
nezit).

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; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska 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, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih 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.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni 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

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.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

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; bitumi-
nozni 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.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. Anorganske kemikalije; organske in 
anorganske spojine ali plemenite 
kovine, redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali izo-
topov, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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 vred-
nost 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. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne 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 uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

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 vred-
nost 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 vred-
nost 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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9316 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{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 odmer-
jene 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.

– – `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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih 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.

3003 in 3004 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 uporab-
ljajo 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 mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente 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 vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), 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 
maceracijo; 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 upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zobar-
ski 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih 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.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

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

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi deks-
trina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 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.

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. Materi-
ali, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3702 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 kopi-
ranje, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton 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 vred-
nost 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 upora-
bljajo pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 ter-
pentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, 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 jed-
kanje), 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; 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 stabi-
lizatorji 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; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo 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 pri-
pavljene 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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 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 dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem 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 etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (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

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

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

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t.ex 3907 in 3912, 
za kateri so pravila podana v nada-
ljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

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

- 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 ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz. 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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---drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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 katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 23 mik-
ronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

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, nevulkaniz-
irane, 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.

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.

2. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine 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, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan ,bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 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‘in-
sko 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 deko-
racijo

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 neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo 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 vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji 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 materi-
alov 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 veliko-
sti 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, ilust-
rirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9333

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 materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

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 pre-
delanih 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 odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ‘ival-
ske 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 preje.1

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz 1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih 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.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih 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.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih 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 preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za preden-
je,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta 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 Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 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~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta 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.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali
jute2,

- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-
mentov,

- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

- tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga 

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba preje iz jute je dovoljena od 1. 7. 2000.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom 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.

5902 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.

5903 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, 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 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, 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, termostabi-
liziranje, 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.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluor-
etilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 preje.1,2

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.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.2

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni 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, termostabi-
liziranje, 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 pre-
sega 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 tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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 tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

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, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

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 tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih 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. Pred-
meti 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.

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 
vlaken.1

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 
vlaken.1

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 palice-
de‘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 materi-
alov; 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.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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:
- Podlaga iz steklene plo{~e, prev-

le~ena s tenko izolacijsko prevle-
ko polprevodni{ke vrste v skladu s
standardi SEMII1 

- Drugo

Izdelava iz neprevle~ene podlage iz 
steklene plo{~e iz tar. {t. 7006.

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 proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

1. SEMII -Registrirani in{titut za polprevodni{ko opremo in materiale.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7013 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)

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 kov-
inami, 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, obde-
lani, 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 rekonstrui-
rani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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 ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih 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 konstrui-
rani 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 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7601 Aluminij, surovi Izdelava, pri kateri:

- se vsi uporabljeni materiali
uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je tar {t.
izdelka; in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna

ali

Izdelava s toplotno ali elektrolitsko 
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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 7616 Izdelki iz aluminija, razen gaze, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane 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, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" 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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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; nji-
hovi 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 gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo 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); gar-
niture 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 uporab-
ljajo 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 uporab-
ljajo 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 pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zgoreva-
njem, 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 zgoreva-
njem, na v‘ig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8448 Pomo‘ni stroji in naprave za upo-
rabo 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 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; omar-
ice, stojala in pokrovi, predvideni za 
{ivalne stroje; igle za {ivalne stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot 16
kg, brez motorja, ali 17 kg z mo-
torjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi 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 livarne; 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana 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 elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~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 nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vrednos-
ti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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, kom-
binirani 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 elek-
tri~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 komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; 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 dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, 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 elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% 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 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 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 rota-
cijskih batnih motorjev) in pros-
tornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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. meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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, pan-
tografi, 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 tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), 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.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti 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 psi-
hometri, 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, mano-
metri, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti 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

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, 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 mer-
jenje 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 mer-
jenje 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 krmi-
ljenje

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente 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 kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
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 pri-
bor

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo 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 vred-
nost 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 fiksi-
ranim 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Priloga III

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 Skupnosti in Slovenije si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poo-
bla{~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.

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene 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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

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

5. Namembna dr‘ava, skupina 
dr‘av ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a 
(kg) ali druga 
merska eno-
ta (l, m, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................

....................................................................
                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

V ............................................. , dne .................

...........................................................................

�3RGSLV����
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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 naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

V  ........................................................., dne ................................

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

V  ........................................................., dne ...............................

                                                          @ig

                .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (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 proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,m,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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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.

��������������������������������������������������

�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������

�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 V

Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije, navedenih v zaporedju  poglavij in tarifnih številk  HS, za 
katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena

1. poglavje 
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402

ex 0403 -

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709

ex 0710 

ex 0711

0712 do 0714
8. poglavje

ex 9. poglavje

10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje

ex 1302  

1501 do 1514 

ex 1515

ex 1516

ex 1517 in
ex 1518

ex 1522

16. poglavje

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke  0710 40 00 (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli
vodi ), zamrznjene

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, začasno konzervirane (na primer :
z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali  drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

Kava, čaj in začimbe, razen maté čaja iz tarifne številke 0903

Pektinske snovi, pektinati in pektati

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij) in njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora  in njihove frakcije,  deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje  nepredelani,razen hidrogenskega ricinusovega olja, znanega kot »opalni vosek«

Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene užitne maščobe

Ostanki predelave maščob ali  živalskih in rastlinskih voskov, razen degrasa (strojarska
maščoba)
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��

                                           »

1701

ex 1702 

1703
1801 in 1802

ex 1902

ex 2001

2002 in 2003

ex 2004 

ex 2005 

2006 in 2007

ex 2008 

2009

ex 2106   

2204
2206

ex 2207 

ex 2208

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302 

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju;
sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in  mešanice umetnega
ali naravnega meda; karamelni sladkor, razen tistega iz tarifnih  številk  1702 11 00, 1702 30
51, 1702 30 59, 1702 50 00 in 1702 90 10

Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev, klobas  in podobnega ali mesa in drobovine vseh vrst, vključno z maščobami
kakršnekoli vrste

Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih
paprik ali pimenta, gobe in olive, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen  v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene,
razen izdelkov iz tarifne številke 2006,  razen krompirja v obliki moke, zdroba ali kosmičev, in
sladke koruze

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,  razen  v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006,  razen krompirja v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, in sladke koruze

Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, razen
kikirikijevega masla, palmovih jeder, koruze, jama, sladkega krompirja in podobnih užitnih delov
rastlin, ki vsebujejo  5 ut. % ali več  škroba, listov vinske trte, hmeljevih poganjkov in drugih
podobnih užitnih delov rastlin

Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi 

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih pridelkov,
navedenih v tem seznamu

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih
pridelkov, navedenih v tem seznamu
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4763 Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 

Na podlagi 9. člena uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Litvo ( Uradni list RS, št. 87/98) in tretjega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK

o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v 
letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o 

začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 

I. ODDELEK 

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
Definicije

Za namene tega odloka:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali
predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi
postopki;

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku
izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Litvi, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali
predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost
vseh uporabljenih materialov, zmanjšano 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, če ta ni

znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v Sloveniji ali v Litvi;

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,
zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega
izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki
pridobljeni; 

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem
odloku navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke,
ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2.člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Litvo (v nadaljevanju : sporazuma) se naslednji
izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Slovenije v smislu 5.člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Slovenije, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Slovenije v smislu 6.člena tega odloka;

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Litve:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Litvi v smislu 5.člena tega
odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Litvi, ki vsebujejo materiale, ki niso
bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem,
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da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Litvi v smislu 6.člena tega odloka.

3. člen

Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale
s poreklom iz Litve, če 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 določa prvi odstavek 7.člena tega odloka.

2. Materiali s poreklom iz Litve se štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije, če 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 določa prvi odstavek 7.člena tega odloka.

4.člen

Diagonalna kumulacija porekla 

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Latvije, Estonije,
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu Sporazumov
med Slovenijo in Litvo in temi državami pri vključitvi v izdelek,
ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s poreklom
iz Slovenije ali iz Litve. 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 še naprej štejejo kot izdelki s
poreklom iz Slovenije ali iz Litve samo, če tam dodana
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s
poreklom iz katerekoli države, omenjene v prvem odstavku.
Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom
iz države, omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri
določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz
drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti
obdelani ali predelani v Sloveniji ali v Litvi.

3. V tem členu 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 odloku. Slovenija in Litva se bosta obveščali s
podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu
blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v
prvem odstavku.

4. Ne glede na določbe tretjega odstavka se v tem členu
predvidena kumulacija uveljavi za Slovenijo ali za Litvo in
katerokoli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z
datumom ustreznega obvestila.

5.člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Litvi:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
Slovenije ali Litve;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega
odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
projektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j) tega odstavka. 

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

a) ki so registrirani ali se vodijo v Sloveniji ali v Litvi;

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Litve;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije
ali Litve ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega
odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih
odborov državljani Slovenije ali Litve in, še dodatno, če
v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali
državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Litve; in 



Stran 9392 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani Slovenije ali Litve.

6.člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2.člena tega odloka se šteje, da so izdelki,
ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če
so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo
biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale.
To pomeni, če 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
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.

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:

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

b) kjer katerikoli od odstotkov, podanih v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen
na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 7.člen tega odloka.

7.člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Šteje se, da so naslednji postopki obdelave ali
predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s
poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz
6.člena tega odloka:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo-
zom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali
druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih
delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, reza-
nje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih
lahko šteli za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Litve;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku bodisi v Sloveniji ali v Litvi.

8.člen
Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je do-
ločen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega
sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmonizirane-
ga sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb
tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmonizirane-
ga sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja,
mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

9.člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
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zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

10.člen

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3
Harmoniziranega sistema štejejo 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.člen

Nevtralni elementi

Da bi določili, 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;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12.člen

Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku tega odloka, ki se
nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti
v Sloveniji ali v Litvi izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je
določeno v 4.členu tega odloka.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz Litve
v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4.člena tega odloka
mora šteti za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

13.člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s
sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med
Slovenijo in Litvo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v
4.členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja,
če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v
državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih
organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki
za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Litve.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega
natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14.člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4.členu tega
odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo
ali v Litvo, pri uvozu veljajo ugodnosti po določbah sporazuma
pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže,
da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Litve v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

 b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
Slovenij ali v Litvi;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in
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d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu
z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. 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 času katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15.člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Litve ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 4.členu tega odloka, za katere se izda ali
izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se
v Sloveniji ali v Litvi ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila
carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko
uporablja v Sloveniji ali v Litvi, posredno ali neposredno za
materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke, za katere
velja pododstavek b) prvega odstavka zgoraj, takrat ko se
izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če
tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami sporazuma.

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16.člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Litvo ter za
izdelke s poreklom iz Litve pri uvozu v Slovenijo veljajo
ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega
odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na
računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26.člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov. 

17.člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
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, v katerih je sestavljen sporazum,
ali v francoščini ali nemščini in v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki
morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod
zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati
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 države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
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dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega odloka. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
Slovenije ali Litve, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4.členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli 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 izključuje vse
možnosti 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.

18.člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17.člena tega odloka se
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
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, če 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:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"IZDANO NAKNADNO",
"IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO".

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19.člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja 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 način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLICATE", "DVOJNIK", "DUBLIKATAS".

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, začne veljati s tem datumom.

20.člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi 

predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v Sloveniji ali v Litvi je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Slovenije ali Litve. Nadomestno potrdilo(a) o
prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom
katerih so bili dani izdelki.

21.člen

Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16.člena tega odloka, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22.člena tega odloka ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali
Litve ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4.členu tega
odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.
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4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22.člena tega odloka ne zahteva , da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo
je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v
dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22.člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov
po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. 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 odloka.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali pooblastilo drugače
nepravilno uporablja. 

23.člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi

uporabe preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24.člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. 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 sporazuma. 

25.člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke
pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.

26.člen
Izjeme pri formalnih dokazilih o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži
temu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27.člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17.člena tega
odloka in tretjem odstavku 21.člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
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potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Litve ali iz ene
od drugih držav, omenjenih v 4.členu tega odloka, in
izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko:

(a) 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;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, ki so izdani ali izdelani v Sloveniji ali Litvi, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Sloveniji ali v Litvi, izdani ali
izdelani v Sloveniji ali v Litvi, kjer se uporabljajo v skladu
z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Sloveniji ali v Litvi v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4.členu
tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.

28.člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 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.člena tega odloka.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21.člena tega odloka.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17.člena tega odloka.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

29.člen
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te

napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30.člen

Zneski izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči
državi uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so
izdelki zaračunani v valuti druge države, omenjene v
4.členu tega odloka, mora država uvoznica priznati
zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države,
izraženi v ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Litve pregleda v
ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v
domačih valutah Slovenije in Litve. Skupni odbor ob tem
pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba
uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo
nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov
zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko
odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31.člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi Slovenije in Litve si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi
carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Slovenija in Litva preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.

32.člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
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pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski
organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh
dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako
ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za
preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu
napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo 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 obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v
4.členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravo poreklo
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.

33.člen

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32.člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi
organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je potrebno
predložiti Pridružitvenemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34.člen
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen
Proste cone

1. Slovenija in Litva ukreneta vse potrebno da zagotovita,
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 običajnih, ki so potrebni za
preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Litve uvozijo v prosto cono
s priloženim 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, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE

36. člen
Priloge

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

37. člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 333-09/98-2 (O)
Ljubljana, dne 23. decembra 1998

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Janez Drnovšek l.r.
PREDSEDNIK 
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PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu
5. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno 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 številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1.
stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena 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 pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, 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 ko-
vanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravi-la za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v po-godbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošte-va, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis
izdelka v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko
med drugi-mi materiali uporabijo tudi kemični materiali.
To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se
lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
do-datkov, ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v sezna-
mu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgod-
nejši stopnji izdelave.
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Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz net-
kanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni ma-
terial običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlak-
en.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
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naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdela-
na iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bom-
bažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tka-
nine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena
preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je
v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

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 plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo

katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II

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. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

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, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov 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.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov 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.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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, kore-
nine 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; indu-
strijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

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

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 rastlin-
skega 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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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 proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev 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:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li 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 rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- 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 slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, 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 pridob-
ljena.

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 pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporablje-

na ‘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 upo-
rabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrt-
nine v celoti pridobljeno.

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 konzervi-
ran 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 katere-
gakoli 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 lupi-
nastega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 
in ekstrakti, esence in koncentrati

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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~im-
bna sredstva

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

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 priprav-
ljena 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 materi-
ali, 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 aroma-
tiziranje 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 pridob-
ljen 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 indu-
strije; 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 upo-
rabljena 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 pridob-
ljene.

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 materia-
li 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 pri-
dobljeni.

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 nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kri-
stalnega 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 grad-
beni{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 kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega 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 (mag-
nezit).

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; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska 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, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih 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.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni 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

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.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

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; bitumi-
nozni 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.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. Anorganske kemikalije; organske in 
anorganske spojine ali plemenite 
kovine, redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali izo-
topov, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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 vred-
nost 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. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne 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 uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

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 vred-
nost 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 vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{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 odmer-
jene 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.

– – `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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih 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.

3003 in 3004 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 uporab-
ljajo 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 mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente 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 vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), 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 
maceracijo; 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 upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zobar-
ski 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih 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.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

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

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi dek-
strina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 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.

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. Materi-
ali, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3702 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 kopi-
ranje, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 ter-
pentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, 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 jed-
kanje), 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; 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 stabi-
lizatorji 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; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo 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 
pripravljene 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3823 Industrijske monokarboksilne 
ma{~obne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski ma{~obni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

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

- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 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 dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem 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 etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (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

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

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

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila podana v 
nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

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

- 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 ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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--drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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 katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 
23 mikronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

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, nevulkaniz-
irane, 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.

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.

2. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine 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, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan, bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 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‘in-
sko 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 deko-
racijo

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 neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo 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 vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9435

ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji 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 materi-
alov 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 veliko-
sti 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, ilu-
strirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

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 pre-
delanih 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 odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ‘ival-
ske 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 preje.1

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih 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.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih 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.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih 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 preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta 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 Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 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~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-

mentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, 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, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom 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.

5902 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.

5903 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, 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.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, 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, termostabi-
liziranje, 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.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluo-
retilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 preje.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.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni 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, termostabi-
liziranje, 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 iz tar. {t. 6213 in 6214 ne pre-
sega 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 tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1,2

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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 tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

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, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

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 tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih 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. Pred-
meti 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.

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 
vlaken.1

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 
vlaken.1

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 palice-
de‘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 materi-
alov; 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.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

7013 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)

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kov-
inami, 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, obde-
lani, 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 rekonstru-
irani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- 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 ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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 ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 konstru-
irani 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 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat 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.

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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane 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, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work lead").

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9460 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

- 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 ostanki 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 materi-
alov 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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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; nji-
hovi izdelki:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji in rezila iz navadnih 
kovin.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9462 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

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); gar-
niture 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 uporab-
ljajo 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 uporab-
ljajo 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 pre-
sega 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zgoreva-
njem, 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 zgoreva-
njem, 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.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8413 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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 upo-
rabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8452 [ivalni stroji, razen strojev za 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; oma-
rice, stojala in pokrovi, predvideni 
za {ivalne stroje; igle za {ivalne 
stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot
16 kg, brez motorja, ali 17 kg z
motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi 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 okviri za livarne; 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana 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 elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~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 nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vredno-
sti 10% cene izdelka franko tovar-
na.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8537 Table, plo{~e, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9472 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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, kom-
binirani 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 elek-
tri~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 komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; 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 dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, 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 elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen ‘elezni{kih ali 
tramvajskih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen:

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

8709 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 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 rota-
cijskih batnih motorjev) in pro-
stornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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, meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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, pan-
tografi, 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 tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), 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.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti 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 psi-
hometri, 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, mano-
metri, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti in aparati za preizku{anje 
viskoznosti, poroznosti, raztezanja, 
povr{inske napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, akusti~na in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, 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 mer-
jenje 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 mer-
jenje 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 krmi-
ljenje

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9480 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente 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 kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
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 pri-
bor

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo 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 vred-
nost 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 fiksi-
ranim 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez 
motorja: soboslikarski vlo‘ki in 
valji, brisalniki za pod in omela

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

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.  Carinski organi pogodbenic si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim tiskar-
jem. 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.

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene 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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9484 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

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

5. Namembna dr‘ava, skupina 
dr‘av ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a 
(kg) ali druga 
merska eno-
ta (l, m, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................

....................................................................
                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

V ............................................. , dne .................

...........................................................................

�3RGSLV����
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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 naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

V  ........................................................., dne ................................

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

V  ........................................................., dne ...............................

                                                          @ig

                .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (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 proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,m,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9487

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.

��������������������������������������������������

�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������

�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

Izjava na fakturi

Izjava na fakturi,  za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

Angle{ka ina~ica:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1a)) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of  ............. preferential origin (2a).

Slovenska ina~ica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom  (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1b)) izjavljam, da ~e ni druga~e jasno navedeno, ima
blago preferencialno ...........(2b) poreklo.

Litvanska ina~ica:

Siame dokumente i{vardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr. ... (1c)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....
(2c) preferencines kilmes prekes.

Francoska ina~ica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1d)) déclare que, sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2d).

Nem{ka ina~ica:

Der Ausführer (Ermachtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1e)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass
diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte  ... Ursprungswaren sind (2e).

................................................................. 3      
�����������������.UDM�LQ�GDWXP�

................................................................. 4      
(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. a) Slovenian, Lithuanian
b) slovensko, litvansko
c) sloveni{kos, lietuvi{kos
d) slovene, lituanienne
e) slowenisch, litauisch
Status porekla se lahko ozna~i z ustrezno dvo{tevil~no alfanumeri~no kodo - SI, LT.

3. Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.
4. Glej tudi peti odstavek 21.~lena tega Protokola. V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo

imena podpisnika.
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4764 Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

Na podlagi 9. člena uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 87/98) in tretjega
odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v 
letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o 

začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
Definicije

Za namene tega odloka:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali pre-
delave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je na-
menjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Latvijii,
v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali pre-
delava pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh
uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje da-
jatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega
izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni
znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v Sloveniji ali v Latviji;

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,
zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega
izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki
pridobljeni; 

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem od-
loku navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transport-
nem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke
prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2.člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Latvijo (v nadaljevanju : sporazuma) se naslednji
izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Slovenije v smislu 5.člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Slovenije, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Slovenije v smislu 6.člena tega odloka;

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Latvije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Latviji v smislu 5.člena tega
odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Latviji, ki vsebujejo materiale, ki niso
bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem,
da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Latviji v smislu 6.člena tega odloka.
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3. člen

Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale
s poreklom iz Latvije, če 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 določa prvi odstavek 7.člena tega odloka.

2. Materiali s poreklom iz Latvije se štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije, če 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 določa prvi odstavek 7.člena tega odloka.

4.člen

Diagonalna kumulacija porekla 

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Litve, Estonije,
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu Sporazumov
med Slovenijo in Latvijo in vsako od teh držav pri vključitvi v
izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije ali iz Latvije. 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 še naprej štejejo kot izdelki s
poreklom iz Slovenije ali iz Latvije samo, če tam dodana
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s
poreklom iz katerekoli države, omenjene v prvem odstavku.
Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom
iz države, omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri
določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz
drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti
obdelani ali predelani v Sloveniji ali v Latviji.

3. V tem členu 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 odloku. Slovenija in Latvija se bosta obveščali s
podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu
blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v
prvem odstavku.

4. Ne glede na določbe tretjega odstavka se v tem členu
predvidena kumulacija uveljavi za Slovenijo ali za Latvijo in
katerokoli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z
datumom ustreznega obvestila.

5.člen

V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Latvijii:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
Slovenije ali Latvije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega
odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j) tega odstavka. 

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

a) ki so registrirani ali se vodijo v Sloveniji ali v Latviji;

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Latvije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije
ali Latvije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega
odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih
odborov državljani Slovenije ali Latvije in, še dodatno, če
v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali
državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Latvije; in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani Slovenije ali Latvije.
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6.člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2.člena tega odloka se šteje, da so izdelki,
ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če
so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo
biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale.
To pomeni, če 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
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

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:

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

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen
na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 7.člen tega odloka.

7.člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2.odstavka se šteje, da so
naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi
izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali
je zadoščeno zahtevam iz 6.člena tega odloka:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo-
zom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali
druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih
delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s se-
stavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih
lahko šteli za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku bodisi v Sloveniji ali v Latviji.

8.člen
Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature
Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih
Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem
celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb
tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmonizirane-
ga sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja,
mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

9.člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.
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10.člen
Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3
Harmoniziranega sistema štejejo 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.člen
Nevtralni elementi

Da bi določili, 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;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12.člen
Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku tega odloka, ki se
nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti
v Sloveniji ali v Latviji izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je
določeno v 4.členu tega odloka.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz
Latvije v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4.člena tega
odloka mora šteti za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

13.člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazu-
mom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
tega odloka in se prevažajo neposredno med Slovenijo in
Latvijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4.členu tega

odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno
pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega
pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh
ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skla-
diščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na
njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja,
ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev
blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Latvije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega
natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14.člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4.členu tega
odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo
ali v Latvijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah
sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Latvije v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
Slovenij ali v Latviji;

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.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu
z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
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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 času katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15.člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4.členu tega odloka, za katere se
izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v Sloveniji ali v Latviji ne morejo uveljavljati
kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko
uporablja v Sloveniji ali v Latviji, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami sporazuma.

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16.člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Latvijo ter
za izdelke s poreklom iz Latvije pri uvozu v Slovenijo veljajo
ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega
odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na
računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26.člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov. 

17.člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o promeru blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen sporazum
in v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če
so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki
brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati 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 države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega odloka. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
Slovenije ali Latvije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4.členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.
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5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli 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 izključuje vse
možnosti 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.

18.člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17.člena tega odloka se
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
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, če 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:

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19.člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja 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 način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

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, začne veljati s tem datumom.

20.člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi 

predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v Sloveniji ali v Latviji je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Slovenije ali Latvije. Nadomestno potrdilo(a) o
prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom
katerih so bili dani izdelki.

21.člen

Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16.člena tega odloka, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22.člena tega odloka ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali
Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4.členu tega
odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22.člena tega odloka ne zahteva , da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo
je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je pred-
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ložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v
dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22.člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov
po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. 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 odloka.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku šte-
vilko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo. 

23.člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24.člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. 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 sporazuma. 

25.člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke
pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.

26.člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži
tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27.člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17.člena tega
odloka in tretjem odstavku 21.člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije ali iz ene
od drugih držav, omenjenih v 4.členu tega odloka, in
izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko
naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v Sloveniji ali Latviji, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pre-
delave materialov v Sloveniji ali v Latviji, izdani ali izdelani



Stran 9496 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

v Sloveniji ali v Latviji, kjer se uporabljajo v skladu z
domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Sloveniji ali v Latviji v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4.členu
tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.

28.člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 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.člena tega odloka.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21.člena tega odloka.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. tega odloka.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

29.člen
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30.člen
Zneski izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državi
uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti druge države, omenjene v 4.členu tega
odloka, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta
država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi v
ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Latvije pregleda v
ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah Slovenije in Latvije. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno
ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V
ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v
ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31.člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi Slovenije in Latvije si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi
carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si Sloveni-
ja in Latvija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.

32.člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski
organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh
dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako
ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za
preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu
napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
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zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo 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 obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v
4.členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.

33.člen
Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32.člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi
organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je potrebno
predložiti Skupnemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34.člen
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen
Proste cone

1. Slovenija in Latvija ukreneta vse potrebno da zagotovita,
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 običajnih, ki so potrebni za
preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Latvije uvozijo v prosto cono
s priloženim 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, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE

38.člen
Nepreferencialna obravnava

Za namene izvajanja 2.člena tega odloka se vsak
izdelek s poreklom iz pogodbenice sporazuma ob izvozu v
drugo pogodbenico sporazuma, šteje za nepreferencialni
izdelek v času ali v obdobjih, v katerih zadnja omenjena
pogodbenica sporazuma uporablja carinske stopnje,
veljavne za tretje države ali katerekoli ustrezne zaščitne
ukrepe za take izdelke v skladu s sporazumom.

39.člen
Priloge 

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

40. člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 333-08/98-2 (O)
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Janez Drnovšek l.r.
P R E D S E D N I K 
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PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu
5. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno 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 številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1.
stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena 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 pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, 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 ko-
vanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravi-la za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v po-godbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošte-va, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis
izdelka v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko
med drugi-mi materiali uporabijo tudi kemični materiali.
To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se
lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
do-datkov, ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v sezna-
mu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgod-
nejši stopnji izdelave.
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Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz net-
kanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni ma-
terial običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlak-
en.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko sinte-tična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
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naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdela-
na iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bom-
bažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tka-
nine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena
preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je
v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

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 plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo

katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II

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. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

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, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov 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.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov 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.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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, kore-
nine 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; indu-
strijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

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

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 rastlin-
skega 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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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 proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev 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:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9506 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li 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 rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- 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 slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, 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 pridob-
ljena.

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 pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporablje-

na ‘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 upo-
rabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrt-
nine v celoti pridobljeno.

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 konzervi-
ran 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 katere-
gakoli 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 lupi-
nastega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 
in ekstrakti, esence in koncentrati

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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~im-
bna sredstva

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

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 priprav-
ljena 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 materi-
ali, 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 aroma-
tiziranje 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 pridob-
ljen 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 indu-
strije; 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 upo-
rabljena 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 pridob-
ljene.

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 materia-
li 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 pri-
dobljeni.

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 nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kri-
stalnega 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 grad-
beni{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 kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega 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 (mag-
nezit).

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; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska 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, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih 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.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni 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

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.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

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; bitumi-
nozni 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.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. Anorganske kemikalije; organske in 
anorganske spojine ali plemenite 
kovine, redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali izo-
topov, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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 vred-
nost 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. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne 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 uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

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 vred-
nost 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 vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{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 odmer-
jene 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.

– – `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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih 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.

3003 in 3004 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 uporab-
ljajo 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 mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente 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 vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), 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 
maceracijo; 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 upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zobar-
ski 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih 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.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

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

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi dek-
strina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 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.

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. Materi-
ali, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3702 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 kopi-
ranje, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 ter-
pentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, 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 jed-
kanje), 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; 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 stabi-
lizatorji 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; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo 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 
pripravljene 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3823 Industrijske monokarboksilne 
ma{~obne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski ma{~obni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

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

- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 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 dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem 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 etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (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

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

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

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila podana v 
nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

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

- 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 ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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--drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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 katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 
23 mikronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

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, nevulkaniz-
irane, 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.

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.

2. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine 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, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan, bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 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‘in-
sko 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 deko-
racijo

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 neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo 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 vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji 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 materi-
alov 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 veliko-
sti 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, ilu-
strirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

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 pre-
delanih 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 odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ‘ival-
ske 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 preje.1

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih 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.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih 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.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih 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 preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta 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 Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 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~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-

mentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, 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, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom 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.

5902 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.

5903 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, 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.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, 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, termostabi-
liziranje, 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.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluo-
retilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 preje.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.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9549

- Vezeni 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, termostabi-
liziranje, 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 iz tar. {t. 6213 in 6214 ne pre-
sega 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 tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1,2

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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 tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

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, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

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 tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih 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. Pred-
meti 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.

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 
vlaken.1

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 
vlaken.1

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 palice-
de‘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 materi-
alov; 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.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

7013 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)

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kov-
inami, 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, obde-
lani, 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 rekonstru-
irani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- 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 ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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 ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 konstru-
irani 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 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat 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.

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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane 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, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work lead").

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 ostanki 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 materi-
alov 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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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; nji-
hovi izdelki:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji in rezila iz navadnih 
kovin.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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); gar-
niture 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 uporab-
ljajo 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 uporab-
ljajo 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 pre-
sega 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zgoreva-
njem, 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 zgoreva-
njem, 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.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8413 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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 upo-
rabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8452 [ivalni stroji, razen strojev za 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; oma-
rice, stojala in pokrovi, predvideni 
za {ivalne stroje; igle za {ivalne 
stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot
16 kg, brez motorja, ali 17 kg z
motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi 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 okviri za livarne; 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana 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 elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~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 nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vredno-
sti 10% cene izdelka franko tovar-
na.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8537 Table, plo{~e, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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, kom-
binirani 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 elek-
tri~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 komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; 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 dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, 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 elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen ‘elezni{kih ali 
tramvajskih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen:

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

8709 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 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 rota-
cijskih batnih motorjev) in pro-
stornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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, meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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, pan-
tografi, 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 tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), 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.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti 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 psi-
hometri, 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, mano-
metri, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti in aparati za preizku{anje 
viskoznosti, poroznosti, raztezanja, 
povr{inske napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, akusti~na in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, 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 mer-
jenje 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 mer-
jenje 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 krmi-
ljenje

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente 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 kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
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 pri-
bor

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo 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 vred-
nost 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 fiksi-
ranim 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez 
motorja: soboslikarski vlo‘ki in 
valji, brisalniki za pod in omela

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

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.  Carinski organi pogodbenic si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim tiskar-
jem. 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.

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene 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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������
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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

5. Namembna dr‘ava, skupina 
dr‘av ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a 
(kg) ali druga 
merska eno-
ta (l, m, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................

....................................................................
                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
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V ............................................. , dne .................
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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 naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

V  ........................................................., dne ................................

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

V  ........................................................., dne ...............................

                                                          @ig

                .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (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 proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,m,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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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.

��������������������������������������������������
�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������
�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.

PRILOGA  IV

Izjava na ra~unu

Izjava na ra~unu,  za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

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 (2).

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 ...........(2) poreklo.

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. Navedba porekla izdelkov
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Latvijska ina~ica:

Eksportejas, produktiem, kuri ietverti {aja dokumenta (muitas pilnvara Nr. ..... (1)) deklare, ka iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts,
{iem produktiem ir priek{rocibu izcelsme no ..... (2)

Litvanska ina~ica:

Siame dokumente i{vardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....
(2) preferencines kilmes prekes.

Estonska ina~ica:

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ........... (2) soodus-
päritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Italijanska ina~ica:

L'esportatore delle merci contemplante nel presente documento (autorizzazione doganale n.  ... (1)) dichiara che, salvo indicazione con-
traria, le merci sono di origine preferenziale ..... (2).

Holandska ina~ica:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr  ... (1)) verclaart dat, behoudens uitdruk-
kelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...  oorsprong zijn(2).

Portugalska ina~ica

Finska ina~ica

[vedska ina~ica

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. Navedba porekla izdelkov
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Gr{ka ina~ica

[panska ina~ica

Danska ina~ica

Nem{ka ina~ica:

Der Ausführer (Ermachtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass diese
Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte  ... Ursprungswaren sind (2).

Francoska ina~ica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du con-
traire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Islandska ina~ica:

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki
greinilega getið, af EES fríðindauppruna (2).

Norve{ka ina~ica:

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene,
unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2).

................................................................. 3      

�����������������.UDM�LQ�GDWXP�

................................................................. 4      

(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. Navedba porekla izdelkov
3. Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.
4. Glej tudi peti odstavek 21.~lena tega Protokola.  V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo

imena podpisnika.
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4765 Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

Na podlagi 5. člena uredbe o začasni uporabi spo-
razuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Repub-
liko Estonijo (Uradni list RS, št. 87/98) in tretjega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK

o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v 
letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o 

začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Definicije

Za namene tega odloka:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali
predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi
postopki;

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku
izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v
Estoniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava
ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost
vseh uporabljenih materialov, zmanjšano 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, če ta ni

znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v Sloveniji ali v Estoniji;

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,
zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega
izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki
pridobljeni; 

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v
nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem
poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem
odloku navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke,
ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2.člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo (v nadaljevanju : sporazuma) se naslednji
izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Slovenije v smislu 5.člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Slovenije, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Slovenije v smislu 6.člena tega odloka;

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Estonije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Estoniji v smislu 5.člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Estoniji, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
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pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v Estoniji v smislu 6.člena tega odloka.

3. člen

Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale
s poreklom iz Estonije, če 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 določa prvi odstavek 7.člena tega odloka.

2. Materiali s poreklom iz Estonije se štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije, če 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 določa prvi odstavek 7.člena tega odloka.

4.člen

Diagonalna kumulacija porekla 

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Latvije, Litve,
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu Sporazumov
med Slovenijo in Estonijo in vsako od teh držav pri vključitvi v
izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije ali iz Estonije. 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 še naprej štejejo kot izdelki s
poreklom iz Slovenije ali iz Estonije samo, če tam dodana
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s
poreklom iz katerekoli države, omenjene v prvem odstavku.
Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom
iz države, omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri
določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz
drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti
obdelani ali predelani v Sloveniji ali v Estoniji.

3. V tem členu 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 odloku. Slovenija in Estonija se bosta obveščali s
podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu
blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v
prvem odstavku.

4. Ne glede na določbe tretjega odstavka se v tem členu
predvidena kumulacija uveljavi za Slovenijo ali za Estonijo in
katerokoli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z
datumom ustreznega obvestila.

5.člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Estonijii:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
Slovenije ali Estonije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega
odstavka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja
pod njim; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j) tega odstavka. 

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

a) ki so registrirana ali se vodijo v Sloveniji ali v Estoniji;

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Estonije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije
ali Estonije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega
odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih
odborov državljani Slovenije ali Estonije in, še dodatno,
če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali
državljanom omenjenih držav;
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d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Estonije; in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani Slovenije ali Estonije.

6.člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2.člena tega odloka se šteje, da so izdelki,
ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če
so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo
biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale.
To pomeni, če 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
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

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:

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

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen
na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih
določa 7.člen tega odloka.

7.člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. točke se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6.člena tega odloka:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo-
zom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali
druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih
delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje
ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s
sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, reza-
nje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne
ustreza pogojem, določenim v tem odloku, da bi jih
lahko šteli za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz
Estonije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave,
opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v
smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku bodisi v Sloveniji ali v Estoniji.

8.člen

Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega odloka je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature
Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmonizirane-
ga sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb
tega odloka vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmonizirane-
ga sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvršča-
nja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
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9.člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

10.člen

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3
Harmoniziranega sistema štejejo 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.člen

Nevtralni elementi

Da bi določili, 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;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12.člen

Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku tega odloka, ki se
nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti
v Sloveniji ali v Estoniji izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je
določeno v 4.členu tega odloka.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz
Estonije v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4.člena
tega odloka mora šteti za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen
tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

13.člen

Neposredni prevoz

1.Preferencialno obravnavanje, predvideno s
sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med
Slovenijo in Estonijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih
v 4.členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja,
če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v
državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih
organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki
za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Estonije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države
uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega
natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14.člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4.členu tega
odloka in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo
ali v Estonijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah
sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Estonije v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
Sloveniji ali v Estoniji;



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9593

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.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo
carinskim organom države uvoznice na običajen način. 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 času katerih izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.

IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15.člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4.členu tega odloka, za katere se
izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v Sloveniji ali v Estoniji ne morejo uveljavljati
kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko
uporablja v Sloveniji ali v Estoniji, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri
izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in
da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko
plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena
tega odloka, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu

9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z
določbami sporazuma.

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16.člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Estonijo
ter za izdelke s poreklom iz Estonije pri uvozu v Slovenijo
veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega
odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV,
na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke,
da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na
računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26.člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov. 

17.člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o promeru blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se
izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen sporazum,
ali v francoščini ali nemščini in v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki
morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod
zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati
prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih
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organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu
blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev
drugih zahtev tega odloka. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
Slovenije ali Estonije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4.členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega odloka. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli 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 izključuje vse
možnosti 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.

18.člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17.člena tega odloka se
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob
uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
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, če se
podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem
spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno,
morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:

"ISSUED RETROSPECTIVELY", "IZDANO NAKNADNO",
"TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD"

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19.člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja 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 način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLICATE", "DVOJNIK", "DUBLIKATAS".

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, začne veljati s tem datumom.

20.člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi 

predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v Sloveniji ali v Estoniji je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Slovenije ali Estonije. Nadomestno potrdilo(a)
o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom
katerih so bili dani izdelki.

21.člen
Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega
odstavka 16.člena tega odloka, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22.člena tega odloka ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali
Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4.členu tega
odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve tega odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
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trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so
navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22.člena tega odloka ne zahteva , da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo
je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v
dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22.člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov
po sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov
kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega
izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da
so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo.
To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev,
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo. 

23.člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev,
določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih

okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega
datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski
organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so
jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24.člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. 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 sporazuma. 

25.člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406
Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke
pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno
samo dokazilo o poreklu.

26.člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo
zahtevam tega odloka, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži
tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre
za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27.člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17.člena tega
odloka in tretjem odstavku 21.člena tega odloka, ki se
uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s
potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko
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štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije ali iz
ene od drugih držav, omenjenih v 4.členu tega odloka, in
izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim lahko
naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega
blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih
knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v Sloveniji ali Estoniji, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Sloveniji ali v Estoniji, izdani ali
izdelani v Sloveniji ali v Estoniji, kjer se uporabljajo v
skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4.členu
tega odloka, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot
pravila v tem odloku.

28.člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 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.člena tega odloka.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21.člena tega odloka.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17.člena tega odloka.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

29.člen
Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na
dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te

napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

30.člen
Zneski izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državi
uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti druge države, omenjene v 4.členu tega
odloka, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta
država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi v
ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda
v ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah Slovenije in Estonije. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno
ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V
ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v
ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31.člen
Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi Slovenije in Estonije si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi
carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Slovenija in Estonija preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil
o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti
informacij, ki so tam navedene.

32.člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali
kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o
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pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov
ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski
organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh
dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako
ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za
preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu
napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo 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 obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene
v 4.členu tega odloka ter izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev
verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno
obravnavo.

33.člen

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32.člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi
organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja ali če se
pojavi vprašanje glede razlage tega odloka, jih je potrebno
predložiti Skupnemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34.člen

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen

Proste cone

1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno da
zagotovita, 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 običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Estonije uvozijo v prosto
cono s priloženim 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, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE

36.člen

Priloge 

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

37.člen

Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 1999.

Št.: 333-07/98-2 (O)

Ljubljana, dne 23. decembra 1998.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

dr. Janez Drnovšek l.r.
P R E D S E D N I K 
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PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu
5. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno 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 številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1.
stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena 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 pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, 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 ko-
vanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravi-la za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v po-godbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošte-va, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis
izdelka v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko
med drugi-mi materiali uporabijo tudi kemični materiali.
To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se
lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
do-datkov, ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v sezna-
mu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgod-
nejši stopnji izdelave.
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Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz net-
kanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni ma-
terial običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlak-
en.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko sinte-tična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
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naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdela-
na iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bom-
bažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tka-
nine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena
preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je
v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

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 plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo

katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II

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. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

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, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov 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.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov 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.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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, kore-
nine 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; indu-
strijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

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

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 rastlin-
skega 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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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 proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev 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:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li 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 rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- 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 slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, 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 pridob-
ljena.

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 pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporablje-

na ‘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 upo-
rabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrt-
nine v celoti pridobljeno.

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 konzervi-
ran 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 katere-
gakoli 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 lupi-
nastega 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 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 
in ekstrakti, esence in koncentrati

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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~im-
bna sredstva

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

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 priprav-
ljena 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 materi-
ali, 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 aroma-
tiziranje 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 uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 pridob-
ljen 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 indu-
strije; 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 upo-
rabljena 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 pridob-
ljene.

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 materia-
li 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 pri-
dobljeni.

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 nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kri-
stalnega 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 grad-
beni{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 kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega 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 (mag-
nezit).

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; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska 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, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih 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.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni 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

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.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

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; bitumi-
nozni 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.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. Anorganske kemikalije; organske in 
anorganske spojine ali plemenite 
kovine, redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali izo-
topov, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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 vred-
nost 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. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne 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 uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

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 vred-
nost 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 vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{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 odmer-
jene 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.

– – `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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih 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.

3003 in 3004 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 uporab-
ljajo 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 mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente 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 vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), 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 
maceracijo; 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 upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zobar-
ski 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih 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.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

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

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

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi dek-
strina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 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.

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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. Materi-
ali, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3702 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 kopi-
ranje, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 ter-
pentinskega olja.

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

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, 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 jed-
kanje), 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; 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 stabi-
lizatorji 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; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo 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 
pripravljene 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3823 Industrijske monokarboksilne 
ma{~obne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski ma{~obni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

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

- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 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 dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem 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 etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (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

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

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

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila podana v 
nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

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

- 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 ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9630 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

--drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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 katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 
23 mikronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

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, nevulkaniz-
irane, 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.

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.

2. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine 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, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan, bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 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‘in-
sko 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 deko-
racijo

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 neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-
ljajo 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 vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9634 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji 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 materi-
alov 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 veliko-
sti 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, ilu-
strirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

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 pre-
delanih 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 odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 ‘ival-
ske 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 preje.1

- Drugi 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 prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 31. 12. 1998 / Stran 9637

5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih 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.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih 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.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih 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 preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- 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, termostabi-
liziranje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta 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 Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 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~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-

mentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, 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, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom 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.

5902 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.

5903 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, termostabi-
liziranje, 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.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, 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.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, 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, termostabi-
liziranje, 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.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluo-
retilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 preje.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.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni 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, termostabi-
liziranje, 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 iz tar. {t. 6213 in 6214 ne pre-
sega 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 tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1,2

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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 tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

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, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, 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 iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

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 tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih 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. Pred-
meti 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.

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

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 
vlaken.1

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 
vlaken.1

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 palice-
de‘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 materi-
alov; 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.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

7013 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)

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 kov-
inami, 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, obde-
lani, 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 rekonstru-
irani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- 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 ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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 ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 konstru-
irani 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 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat 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.

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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane 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, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work lead").

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 ostanki 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 materi-
alov 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 ostanki 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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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; nji-
hovi izdelki:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji in rezila iz navadnih 
kovin.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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); gar-
niture 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 uporab-
ljajo 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 uporab-
ljajo 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 pre-
sega 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 zgoreva-
njem, 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 zgoreva-
njem, 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.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8413 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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 upo-
rabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8452 [ivalni stroji, razen strojev za 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; oma-
rice, stojala in pokrovi, predvideni 
za {ivalne stroje; igle za {ivalne 
stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot
16 kg, brez motorja, ali 17 kg z
motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi 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 okviri za livarne; 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.

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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana 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 elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~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 nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vredno-
sti 10% cene izdelka franko tovar-
na.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8537 Table, plo{~e, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih 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 izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% 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, kom-
binirani 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 elek-
tri~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 komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; 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 dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, 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 elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen ‘elezni{kih ali 
tramvajskih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen:

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

8709 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 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 rota-
cijskih batnih motorjev) in pro-
stornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

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, meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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, pan-
tografi, 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 tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), 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.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, 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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti 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 psi-
hometri, 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, mano-
metri, 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 9678 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti in aparati za preizku{anje 
viskoznosti, poroznosti, raztezanja, 
povr{inske napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, akusti~na in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, 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 mer-
jenje 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 mer-
jenje 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 krmi-
ljenje

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente 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 kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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 uporab-

ljenih 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 vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost 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., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
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 pri-
bor

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 vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo 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 vred-
nost 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 fiksi-
ranim 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 materi-
alov 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, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez 
motorja: soboslikarski vlo‘ki in 
valji, brisalniki za pod in omela

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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

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.  Carinski organi pogodbenic si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim tiskar-
jem. 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.

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 materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene 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 materi-
alov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
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����������������������������������
____________________________________________________

                   (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

5. Namembna dr‘ava, skupina 
dr‘av ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a 
(kg) ali druga 
merska eno-
ta (l, m, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
V ....................................... , dne ................

....................................................................
                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

V ............................................. , dne .................

...........................................................................

�3RGSLV����
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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 naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

V  ........................................................., dne ................................

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

V  ........................................................., dne ...............................

                                                          @ig

                .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (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 proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,m,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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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.

��������������������������������������������������
�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������
�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

Izjava na ra~unu

Izjava na ra~unu,  za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

Angle{ka ina~ica:

7KH�H[SRUWHU�RI�WKH�SURGXFWV�FRYHUHG�E\�WKLV�GRFXPHQW��FXVWRPV�DXWKRUL]DWLRQ�1R������D���GHFODUHV�WKDW��H[FHSW�ZKHUH�RWKHUZLVH�FOHDUO\
LQGLFDWHG��WKHVH�SURGXFWV�DUH�RI����������������SUHIHUHQWLDO�RULJLQ���D��

Slovenska ina~ica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom  (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1b)) izjavljam, da ~e ni druga~e jasno navedeno, ima
blago preferencialno ...........(2b) poreklo.

Estonska ina~ica:

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1c)) deklareerib, et need tooted on ........... (2c) soodus-
päritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Francoska ina~ica:

/
H[SRUWDWHXU�GHV�SURGXLWV�FRXYHUWV�SDU�OH�SUHVHQW�GRFXPHQW��DXWRULVDWLRQ�GRXDQLHUH�QR�������G���GHFODUH�TXH��VDXI�LQGLFDWLRQ�FODLUH�GX
FRQWUDLUH��FHV�SURGXLWV�RQW�O
RULJLQH�SUHIHUHQWLHOOH�������G��

Nem{ka ina~ica:

'HU�$XVIXKUHU��(UPDFKWLJHU�$XVIXKUHU��%HZLOOLJXQJV�1U��������H���GHU�:DUHQ��DXI�GLH�VLFK�GLHVHV�+DQGHOVSDSLHU�EH]LHKW��HUNODUW��GDVV
GLHVH�:DUHQ��VRZHLW�QLFKW�DQGHUHV�DQJHJHEHQ��SUDIHUHQ]EHJXQVWLJWH������8UVSUXQJVZDUHQ�VLQG���H��

................................................................. 1      

�����������������.UDM�LQ�GDWXP�

................................................................. 2      

(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) (a)  Slovenian, Estonian,

(b)  slovensko, estonsko

(c)  sloveenia, eesti

(d)  slovene, estonienne

(e)  slowenische, estnische

Status porekla se lahko ozna~i z ustrezno dvo{tevil~no alfanumeri~no kodo - SI, EE

(3) Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.

(4) Glej tudi peti odstavek 21.~lena tega Protokola.  V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo
imena podpisnika.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4766. Pravila fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 11. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) in 13. čle-
na odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – OdFIHO
(Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na seji dne 15. 7.
1998 sprejel

P R A V I L A
fundacije za financiranje invalidskih

in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime fundacije je Fundacija za financiranje invalidskih in

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Skrajšano ime fundacije je Fundacija za invalidske in

humanitarne organizacije (FIHO).
Sedež fundacije je v Ljubljani, Trubarjeva 77.
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije.

Sestavljen je iz dveh črk F, ki sta obrnjeni druga proti drugi.
Ob znaku je zapisano polno ime fundacije.

II. DELOVANJE FUNDACIJE

2. člen
Trajne in splošno koristne dejavnosti, ki jih financira

oziroma sofinancira fundacija, so tisti programi in storitve, ki
so v neposredno korist posameznikov, prispevajo k izboljša-
nju njihovega socialnega položaja oziroma preprečujejo po-
slabšanje, in k ustvarjanju možnosti za čim bolj neodvisno in
samostojno življenje.

3. člen
Programi in storitve obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih

organizacij s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka
državljana in nediskriminaciji invalidov,

– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešu-
jejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov
in skupin,

– naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitar-
nih organizacij ter njihovo vzdrževanje in

– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij.

4. člen
Invalidske organizacije so:
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustano-

vijo invalidi in njihovi zakoniti zastopniki, zaradi uveljavljanja
posebnih potreb in interesov invalidov in izvajalke posebnih
socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnosti
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogro-
žajo socialni položaj invalidov.

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi
posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči.

Humanitarne organizacije so:
– organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posa-

mezniki, predvsem neposredno prizadeti za zagotavljanje
posebnih potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v živ-
ljenje,

– dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo človekolju-
bi zato, da bi prispevali k reševanju socialnih stisk in težav
drugih oseb oziroma da bi pomagale ljudem, katerih življenje
je ogroženo.

5. člen
Fundacija financira oziroma sofinancira programe tistih

invalidskih organizacij, v katerih se združujejo invalidi in nji-
hovi zakoniti zastopniki iz območja celotne Republike Slove-
nije, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in nezmožnosti
ne morejo sami, delno ali v celoti, zadovoljevati svojih social-
nih potreb, običajnega osebnega, družinskega in družbene-
ga življenja. Zato potrebujejo posebne socialne programe in
storitve, ki jih realizirajo v okviru programov za isto vrsto
invalidnosti.

6. člen
Fundacija financira oziroma sofinancira programe hu-

manitarnih organizacij (organizacije za samopomoč in do-
brodelne organizacije) v katerih njihovi člani koristijo tiste
socialne programe, ki rešujejo oziroma blažijo socialne sti-
ske in težave in so v funkciji ohranjevanja zdravja in spodbu-
jajo ter omogočajo medsebojno pomoč.

7. člen
Za uporabo sredstev fundacije se upoštevajo naslednja

načela:
– dosežen nivo zdravstvenih, socialnih in drugih pra-

vic, ki so posameznikom glede na vrsto in stopnjo invalidno-
sti ter druge okoliščine zagotovljene z zakoni in drugimi
predpisi,

– vpliv invalidnosti ne glede na vzrok, na socialni polo-
žaj posameznika in njegove družine, ki se kaže v potrebah
po posebnih socialnih programih, izobraževanju in usposab-
ljanju, v zvezi z bivanjem in zaposlovanjem ter ohranjeva-
njem zdravja,

– število in socialni položaj posameznih invalidov, bol-
nikov in njihovih skupin ter zagotavljanje posebnih socialnih
programov in storitev koristnikom z območja države preko
razvite nacionalne mreže oziroma nacionalnih programov,

– zagotavljanje možnosti koristnikom za izbiro ustrez-
nih programov in storitev kot dopolnitev javne službe,

– obstoječe gibalne in komunikacijske ovire, ki one-
mogočajo normalno socialno življenje posameznim skupi-
nam invalidov in bolnikov,

– posebna potreba po informativni dejavnosti,
– potreba po posebnih športnih, kulturnih in rekreativ-

nih dejavnostih,
– potreba po delovanju invalidskih in humanitarnih or-

ganizacij,
– potreba po naložbah v osnovna sredstva invalidskih

in humanitarnih organizacij ter za njihovo vzdrževanje.
Če za zgoraj navedene namene posamezni uporabniki

nimajo v celoti zagotovljenih sredstev iz državnega proraču-
na, iz naslova zavarovanja ali drugih javnih sredstev, se
lahko zanje namenijo tudi sredstva fundacije.

Za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov
in storitev, za reševanje socialnih stisk in težav oziroma
reševanje socialnih potreb posameznikov se nameni naj-
manj 75 odstotkov sredstev, za naložbe in vzdrževanje se
nameni največ 25 odstotkov sredstev.
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8. člen
Invalidske in humanitarne organizacije, ki so upraviče-

ne do sredstev iz naslova fundacije, morajo svoje programe
pripraviti tako, da so iz njih razvidni:

– cilji in naloge,
– vsebina,
– merila za opredelitev upravičenosti,
– število uporabnikov,
– izvajalci storitev,
– metode izvajanja,
– njihovo trajanje,
– finančna vrednost,
– višina lastnih sredstev,
– prostovoljni prispevki ter
– način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti.
Po zgoraj navedenih kriterijih se morajo pripraviti tudi

poročila o uporabi sredstev.

9. člen
Sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih or-

ganizacij se delijo v razmerju 75:25 v korist invalidskih orga-
nizacij.

10. člen
Finančno ovrednotene letne delovne programe spreje-

ma svet fundacije v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih
za uporabo sredstev fundacije na podlagi letnega plana.
Predhodno se programi usklajujejo med invalidskimi organi-
zacijami za invalidske organizacije in med humanitarnimi
organizacijami za humanitarne organizacije.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA ORGANOV FUNDACIJE

11. člen
Organi fundacije so: svet fundacije, direktor, komisije

in nadzorni odbor.

12. člen
Svet fundacije
Fundacijo upravlja svet fundacije. Svet fundacije (v na-

daljnjem besedilu: svet) opravlja naslednje naloge:
– izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta,
– sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za

uporabo sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in
druge splošne akte fundacije,

– sprejema letni program dela, finančni načrt in za-
ključni račun,

– enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fun-
dacije,

– določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundaci-
je za posamezne namene,

– odloča o razporejanju sredstev na posamezne upo-
rabnike,

– upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije,
– upravlja s premoženjem fundacije,
– odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja,
– imenuje direktorja fundacije,
– daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje člane stalnih ali občasnih komisij,
– imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet

Loterije Slovenije, d. d.,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni, OdFI-

HO in drugimi splošnimi akti fundacije.

13. člen
Predsednik sveta
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe za

mandat, ki velja za člane sveta na redni seji, ki se opravi
najkasneje v roku 30 dni od imenovanja članov sveta.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino glasov vseh
članov.

Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta.
Če je za predsednika sveta predlaganih več kandidatov se o
vseh kandidatih glasuje javno ali tajno. Če v prvem glasova-
nju nihče od kandidatov ne dobi večine glasov, se ponovno
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem glasovanju
prejela največ glasov. Če noben od kandidatov v drugem
krogu glasovanja ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je
za predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ
glasov navzočih članov sveta.

14. člen
Razrešitev predsednika lahko predlaga najmanj 10 čla-

nov sveta. Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazložen.
Predsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala
večina vseh članov sveta.

15. člen
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo.

Za svoje delo je odgovoren svetu fundacije.
Predsednik sveta:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov fundacije,
– obvešča javnost o delu sveta,
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.

16. člen
Namestnik predsednika sveta
Svet fundacije izmed svojih članov izvoli namestnika

predsednika sveta fundacije po enakem postopku in za isto
mandatno obdobje kot velja za predsednika.

Namestnik predsednika se razreši po postopku iz
14. člena teh pravil.

17. člen
Namestnik predsednika sveta nadomešča predsedni-

ka sveta v njegovi odsotnosti ali po pooblastilu predsednika
sveta.

18. člen
Seje sveta
Svet dela na sejah in deluje na rednih, izrednih in

korespondenčnih sejah.
Predsednik sveta skliče redne seje sveta in pošlje pred-

log dnevnega reda članom sveta 10 dni, gradivo za seje pa
najmanj 8 dni pred dnevom določenim za sejo.

Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik
sveta v sodelovanju z direktorjem fundacije, v skladu s pro-
gramom dela fundacije, s sklepi fundacije oziroma s predlo-
gi članov sveta. Predsednik in člani sveta lahko izjemoma
predlagajo posamezne točke dnevnega reda redne in izred-
ne seje tudi na sami seji.

Predsednik je dolžan sklicati sejo najmanj dvakrat let-
no. O seji sveta se sestavi zapisnik.

Podrobnejša pravila za seje se določijo v poslovniku o
delu fundacije.

19. člen
Izredno sejo lahko skliče predsednik sveta na svojo

pobudo, mora pa jo sklicati na pisno zahtevo najmanj dese-
tih članov sveta oziroma direktorja. V tem primeru mora
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predsednik sveta sklicati izredno sejo sveta, najkasneje
15 dni po prejeti zahtevi, na dnevnem redu seje pa so
točke, ki obravnavajo zahtevano problematiko.

20. člen
V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje sveta,

lahko svet odloča na korespondenčni seji s pisnim glasova-
njem.

Predsednik sveta pošlje gradivo za korespondenčno
sejo članom sveta, ter navede, komu in kdaj naj sporočijo
svoje stališča in pripombe. Rok za sporočanje pisnih stališč
in pripomb ne sme biti krajši od 48 ur. Če več kot polovica
članov sveta pisno sporoči, da nima pripomb in da se strinja
s predloženim sklepom, je gradivo oziroma sklep sprejet.

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki se obrav-
nava na prvi naslednji redni seji.

21. člen
Odločanje
Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov.

Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.

22. člen
Direktor
Direktor je poslovodni organ fundacije. Direktor oprav-

lja naslednje naloge:
– organizira in vodi poslovanje fundacije,
– predstavlja in zastopa fundacijo,
– odgovoren je za zakonitost njenega dela,
– poroča svetu fundacije o svojem delu,
– predstavlja letno poročilo o delu in finančnem poslo-

vanju fundacije državnemu zboru,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

23. člen
Direktorja imenujejo člani sveta za mandatno dobo pe-

tih let na redni seji sveta na podlagi opravljenega javnega
razpisa. Če javni razpis ni bil uspešen, se ponovi.

Če je za direktorja prijavljenih več kandidatov in v pr-
vem glasovanju nobeden ne dobi potrebne večine glasov,
se ponovno glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu
glasovanja dobila največ glasov. Člani sveta imenujejo direk-
torja z večino glasov vseh članov sveta. Če noben od kandi-
datov ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se razpis za
imenovanje direktorja ponovi.

K imenovanju direktorja daje soglasje državni zbor.

24. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje

naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ni član sveta,
– je državljan Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5-letne

izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5-letne izkuš-

nje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih de-
javnosti.

25. člen
Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve

direktorja ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet
imenuje v. d. direktorja. Kandidata predlagajo člani sveta.

Za v. d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpol-
njuje pogoje iz 24. člena teh pravil. Kandidat je imenovan z
večino glasov vseh članov sveta do imenovanja direktorja,
vendar največ za dobo enega leta.

V. d. direktorja ima enaka pooblastila kot direktor in se
ga lahko razreši po enakem postopku in pogojih kot direk-
torja.

26. člen
Direktor se mora udeleževati sej sveta.
Direktor lahko predlaga predsedniku ali namestniku

sveta sklic redne ali izredne seje in predlaga obravnavanje
določenih gradiv.

27. člen
Direktor lahko s sredstvi fundacije upravlja samo za

namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Če sklep sveta ni v skladu z zakoni, podzakonskimi

akti, OdFIHO in splošnimi akti fundacije, direktor o tem tudi
pisno obvesti svet. Če svet vztraja pri izvršitvi takšnega skle-
pa, direktor o tem pisno obvesti državni zbor.

28. člen
Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z OdFIHO in

temi pravili, ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev
direktorja lahko predlaga najmanj 10 članov sveta. Predlog
za razrešitev mora biti pisno obrazložen. Direktor je razre-
šen, če je za razrešnico glasovala večina vseh članov sveta
in če k njegovi razrešitvi da soglasje državni zbor.

29. člen
Komisije
Komisije so stalne ali občasne. Komisije pripravljajo

predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem,
predsednikom in namestnikom predsednika sveta. Pri svetu
delujejo naslednje komisije:

– komisija za pripravo pravil fundacije, za pripravo pra-
vilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in
drugih splošnih aktov fundacije,

– komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev invalidskih organizacij,

– komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev humanitarnih organizacij.

Fundacija ima lahko tudi občasne komisije.

30. člen
Komisije imajo 7 članov, ki jih izmed članov sveta ime-

nuje in razreši svet. Mandatna doba članov poteče s pote-
kom mandata sveta, ki jih je imenoval.

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika z veči-
no glasov.

31. člen
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru

z direktorjem.
Člani komisije so za svoje delo odgovorni svetu.

32. člen
Nadzorni odbor
Fundacija ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije

člani sveta.
Nadzorni odbor nadzira uresničevanje sklepov sveta in

komisij, nadzira porabo sredstev, ki so namenjena za delo
fundacije in opravlja druge nadzorne naloge, za katere ga
pooblasti svet.

Nadzorni odbor o svojem delu poroča svetu.
Za člane nadzornega odbora veljajo določbe 30. in

31. člena teh pravil.
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IV. MERILA IN POGOJI ZA IZPLAČEVANJE SEJNIN,
POVRAČIL STROŠKOV TER DRUGIH IZPLAČIL

33. člen
Člani sveta so za udeležbo na rednih in izrednih sejah

sveta, komisij in nadzornega odbora, upravičeni do sejnine
in povračila potnih stroškov.

Sejnine za udeležbo na sejah sveta, komisij in nadzor-
nega odbora znašajo 12 odstotkov minimalne bruto plače v
Republiki Sloveniji.

Predsednik sveta oziroma namestnik predsednika sve-
ta, kadar ta vodi sejo sveta, sta upravičena do sejnine, ki za
50 odstotkov presega sejnino članov sveta.

Predsedniki komisij in predsednik nadzornega odbora
so upravičeni do sejnine, ki za 20% presega sejnino članov
sveta fundacije.

34. člen
Direktor opravlja delo nepoklicno. Za svoje delo preje-

ma mesečno nagrado, ki jo določi svet, vendar ne sme
presegati treh minimalnih bruto plač v Republiki Sloveniji.

35. člen
Za povračilo potnih stroškov ter izplačilo dnevnic za

službena potovanja se uporabljajo zneski povračil, nadome-
stil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki
jih določi ministrstvo pristojno za upravo.

36. člen
Za opravljanje strokovnih in tehnično administrativnih

opravil se za potrebe fundacije lahko zaposli ustrezno število
strokovnih in administrativnih delavcev. Sistemizacijo nalog
in pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za zaposlitev in
višino plače, določi na predlog direktorja svet.

37. člen
Svet na predlog direktorja lahko sprejme sklep, da se

za nekatera strokovna, tehnična in administrativna dela s
podjetjem ali posamezniki sklene pogodba. Podrobnejše
pogoje in merila za sklepanje pogodb določi svet.

V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELOVANJE
FUNDACIJE

38. člen
Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40%

navadnih imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena zako-
na o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 44/96 in 47/97) Loterija Slovenije, p.o.,
po preoblikovanju v delniško družbo prenese v last in
posest fundacije.

Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko pove-
ča na podlagi 7. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
Loterije Slovenije.

39. člen
Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem ta-

ko, da se njegova vrednost ne zmanjša, razen če tako zaradi
izjemnega položaja odloči svet in k tej odločitvi da soglasje
državni zbor.

40. člen
Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačeva-

njem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah zakona
o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), in sicer:

– s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje kla-
sičnih iger na srečo in sicer 80% sredstev, doseženih s
plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne
loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota ter 20%
sredstev doseženih s plačilom koncesijske dajatve za trajno
prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz
loterije,

– s plačili koncesijskih dajatev v višini 2% za prirejanje
posebnih iger na srečo,

– s plačili dajatev za občasno prirejanje iger na srečo,
– od dobička – dividend Loterije Slovenije, d.d.
– od sredstev, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi

prihodki.

41. člen
Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno

poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih
knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.

Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna pred-
ložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem
koledarskem letu Državnemu zboru Republike Slovenije,
ministrstvu, pristojnemu za področje delovanja invalidskih in
humanitarnih organizacij in Uradu Vlade Republike Slovenije
za invalide.

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja
računsko sodišče.

Finančno poslovanje poteka preko žiro računa fun-
dacije.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za na-

daljnja izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih,
ko ustanovitelj ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj
fundacije. O prenehanju fundacije odloči državni zbor.

43. člen
Iz sredstev fundacije se začasno, do sprejetja nove

zakonodaje, ki bo uredila delovanje invalidskih in humanitar-
nih organizacij, financirajo tiste invalidske in humanitarne
organizacije, ki so bile financirane iz loterijskih sredstev na
dan konstituiranja fundacije to je 9. 3. 1998.

44. člen
Določbe 23. člena teh pravil ne veljajo za prvo imeno-

vanega direktorja fundacije, če kandidat izpolnjuje predpisa-
ne pogoje.

45. člen
Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta

in začnejo veljati, ko da k njim soglasje Državni zbor Repub-
like Slovenije.

Št.100/9-3/1/98
Ljubljana, dne 15. julija 1998.

Predsednik
Sveta FIHO

Janko Kušar l. r.
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4767. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 16. člena odloka o ustanovitvi fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repub-
liki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repub-
liki Sloveniji na 9. seji dne 7. 9. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih in pogojih za uporabo sredstev

fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo načela za financiranje,

pogoji in merila, razmerja med sredstvi, ki se razporejajo na
invalidske in humanitarne organizacije, druga razmerja in
kriteriji za uporabo sredstev fundacije za posamezne name-
ne ter postopek razporeditve sredstev.

2. člen
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih

organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju besedila:
FIHO) financira oziroma sofinancira:

– izvajanje posebnih socialnih programov in storitev
invalidskih organizacij in programov humanitarnih organiza-
cij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,

– delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitar-

nih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

3. člen
Finančna sredstva FIHO se oblikujejo z letnim finanč-

nim načrtom. Finančni načrt, ki ga sprejme svet FIHO najka-
sneje do 1. novembra, vsebuje načrtovane prihodke in od-
hodke za naslednje koledarsko leto.

4. člen
Pri prihodkih finančnega načrta se upoštevajo:
– pripadajoči del koncesijskih dajatev od klasičnih iger

na srečo, od posebnih iger na srečo, od plačil za občasno
prirejanje iger na srečo,

– pripadajoči del dividend pri poslovanju Loterije Slo-
venije, d. d.,

– darila, volila in drugi prihodki.

5. člen
Odhodki v finančnem načrtu se praviloma razdelijo:
– na znesek, do 2% za delovanje FIHO,
– preostali znesek se razdeli v razmerju 75% za invalid-

ske organizacije in 25% za humanitarne organizacije, pri
čemer se za vsako skupino posebej predvidi 1% zneska kot
nerazporejena rezervna sredstva,

– znesek za humanitarne organizacije se razdeli v raz-
merju 12,5% za organizacije za samopomoč in 12,5% za
dobrodelne organizacije,

– oblikovana sredstva za invalidske in humanitarne or-
ganizacije se za vsako skupino posebej razdelijo v razmerju
najmanj 75% za financiranje oziroma sofinanciranje poseb-
nih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij,
največ 25% sredstev pa za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje.

6. člen
Osnova za razporejanje sredstev na posamezne inva-

lidske in humanitarne organizacije je sprejeti letni finančni
načrt FIHO.

Odobrena sredstva posameznim invalidskim in huma-
nitarnim organizacijam se nakazujejo mesečno v razmerju
glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.

Če je mesečni priliv sredstev v FIHO večji od ene
dvanajstine sredstev po letnem finančnem načrtu, se posa-
meznim invalidskim in humanitarnim organizacijam nakažejo
sorazmerno večji mesečni zneski, oziroma obratno, če je
priliv manjši od načrtovanega, in sicer v okviru odobrenih
sredstev za koledarsko leto.

7. člen
Če prihodki FIHO odstopajo od sprejetega letnega

finančnega načrta za več kot 15%, sprejme svet FIHO nje-
gov rebalans.

V primeru zmanjšanja načrtovanih sredstev svet FIHO
določi sorazmerno zmanjšanje sredstev, ki so bila razpore-
jena na posamezno invalidsko in humanitarno organizacijo.

V primeru povečanja razpoložljivih sredstev svet FIHO
odobri dodatna sredstva tistim invalidskim in humanitarnim
organizacijam za sofinanciranje finančno ovrednotenih let-
nih delovnih programov, ki so izpolnile določila tega pravilni-
ka, vendar za njihovo financiranje v FIHO ni bilo dovolj
razpoložljivih sredstev.

II. POGOJI ZA FINANCIRANJE

8. člen
Iz sredstev FIHO se financirajo oziroma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo posebne socialne

programe in storitve ter druge programske sestavine po
64. členu zakona o socialnem varstvu v povezavi s prvim in
drugim odstavkom 4. člena pravil FIHO,

– humanitarne organizacije, ki izvajajo dejavnost do-
brodelnih organizacij ali organizacij za samopomoč po
62. in 63. členu zakona o socialnem varstvu v povezavi s
tretjim odstavkom 4. člena pravil FIHO,

Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti razvrščene pod šifro dejavnosti
N/85.322, N/85.323 in N/85.324,

– da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in
zdravstveno ogrožene posameznike na celotnem območju
države,

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne
službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni
program v skladu s 14. členom tega pravilnika, za naslednje
koledarsko leto, iz katerega so razvidni posebni socialni
programi in storitve, redno delovanje organizacije (poslova-
nje in posebne aktivnosti) in naložbe v osnovna sredstva
organizacije ter njihovo vzdrževanje,

– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi
programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko
obdobje,

– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev
ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organi-
zacijah.
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III. NAČELA ZA FINANCIRANJE

9. člen
Za uporabo sredstev fundacije se upoštevajo naslednja

načela:
– dosežen nivo socialno-varstvenih in drugih pravic, ki

so posameznikom glede na vrsto in stopnjo invalidnosti ter
druge okoliščine zagotovljene z zakoni in drugimi predpisi,

– vpliv invalidnosti (ne glede na vzrok) na socialni polo-
žaj posameznika in njegove družine, katera se kaže v potre-
bah po posameznih socialnih programih in storitvah,

– zagotavljanje posebnih socialnih programov in stori-
tev uporabnikom na območju celotne države prek razvidnih
nacionalnih programov in organizacijske strukture glede na
število in socialni položaj invalidov, bolnikov in drugih social-
nih skupin,

– zagotavljanje možnosti uporabnikom, da koristijo
ustrezne programe in storitve kot dopolnjevanje javnih služb,

– odpravljanje gibalnih in komunikacijskih ovir, katere
onemogočajo običajno socialno življenje posameznim sku-
pinam invalidov in bolnikov,

– posebna potreba po informativni dejavnosti,
– prilagojene kulturne, športne, rekreativne in druge

interesne dejavnosti,
– upravičenost naložb v osnovna sredstva invalidskih in

humanitarnih organizacij ter za njihovo vzdrževanje.

IV. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

10. člen
Poleg načel iz 9. člena tega pravilnika se pri ocenjeva-

nju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov upo-
števajo programske zasnove, ki zagotavljajo oziroma se opi-
rajo na:

– večjo socialno varnost in vključenost v običajno živ-
ljenje – preseganje socialnih in drugih ovir,

– programe socialne rehabilitacije,
– usposabljanje za življenje in delo,
– ohranjevanje zdravja,
– dodatno izobraževanje, prilagojeno specialnim po-

trebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega
prebivalstva,

– odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir v
bivalnem in delovnem okolju,

– prevoze s prilagojenimi prevoznimi sredstvi,
– zagotavljanje tehničnih pripomočkov,
– organiziranje bivanja v stanovanjskih skupinah in bi-

valnih skupnostih za najtežje skupine invalidov in drugih
ogroženih socialnih skupin prebivalstva,

– zagotavljanje pomoči socialno ogroženim osebam,
– zagotavljanje informativne in založniške dejavnosti,
– organiziranje športnih, kulturnih in drugih interesnih

dejavnosti,
– svetovanje in zagovorništvo,
– programe investicij v objekte in prostore, ki omogo-

čajo izvedbo dejavnosti invalidskih in humanitarnih organi-
zacij,

– ustrezne kadrovske, tehnične in prostorske pogoje
za izvajanje programov,

– število in dejanski socialni položaj invalidov, bolnikov
ter njihovih družinskih članov in drugih ogroženih socialnih
skupin,

– organiziranost na državni ravni in število organizacij-
skih enot na lokalni ravni,

– višino lastnih sredstev, sredstev državnega proraču-
na in lokalnih skupnosti, donatorjev in drugih finančnih virov,
ki se namenjajo za izvajanje programov.

V. PREDNOSTI PRI IZBIRI PROGRAMOV

11. člen
Prednostno se upoštevajo programi tistih invalidskih in

humanitarnih organizacij:
– ki so pridobile status delovanja v javnem interesu;
– če bi se z ukinitvijo programov in storitev bistveno

poslabšala socialna varnost uporabnikov,
– katerih programi se uspešno izvajajo že daljše časov-

no obdobje;
– ki zagotavljajo organizacijsko strukturo ali infrastruk-

turo, ki je potrebna za izvajanje programov in storitev za
območje Slovenije;

– katerih programi so vključeni v mednarodno sodelo-
vanje.

Pri naložbah v osnovna sredstva invalidskih in humani-
tarnih organizacij ter njihovem vzdrževanju se prednostno
upošteva:

– investicijsko vzdrževanje,
– oprema za izvajanje programov in storitev,
– naložbe v objekte za izvajanje posebnih socialnih

programov.

VI. POSTOPEK RAZPOREDITVE SREDSTEV

12. člen
Svet FIHO hkrati s sprejemom letnega finančnega na-

črta, z javnim razpisom, ki ga objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije, pozove invalidske in humanitarne organizacije
iz 8. člena tega pravilnika, da zainteresirane organizacije
kandidirajo za razporeditev sredstev FIHO s finančno ovred-
notenimi letnimi delovnimi programi.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo
društva povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovred-
noten letni delovni program.

13. člen
Svet FIHO določi vsebino javnega razpisa, ki obsega:
– višino finančnih sredstev po namenih iz 5. člena tega

pravilnika,
– opredelitev pogojev, katere invalidske in humanitar-

ne organizacije se lahko prijavijo,
– navedbo zahtevane dokumentacije, ki sestavljajo vlogo,
– način prijave,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo invalidske in humanitarne orga-

nizacije, ki so se javile na razpis, prejele zapisnik o odpiranju
vlog po 15. členu tega pravilnika.

Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 15 dni in
ne daljši od 30 dni.

14. člen
Finančno ovrednoteni letni delovni program zajema

enega ali več namenskih programskih sklopov, za katerega
se navedejo številčni in vsebinski podatki ter priloge, in
sicer:

1. Za programe in storitve
Invalidske in humanitarne organizacije razčlenijo svoje

programe in storitve tako, da so iz njih razvidni nameni in
cilji, uporabniki programov in storitev ter njihov obseg, krite-
riji za opredelitev upravičenosti, njihovi izvajalci, vsebina,
aktivnosti oziroma naloge, način njihovega izvjajanja, njihov
časovni obseg oziroma trajanje, finančna vrednost ter način
ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti.



Stran 9694 / Št. 92 / 31. 12. 1998 Uradni list Republike Slovenije

2. Za delovanje
Pri dejavnosti, invalidske in humanitarne organizacije

prikažejo: administrativno in drugo redno poslovanje, upora-
bo in sprotno vzdrževanje opreme in prostorov, stroške
dela, organizacijsko delovanje, sodelovanje in povezovanje
s sorodnimi organizacijami in institucijami, načrtovanje novih
potreb in raziskav, razvoj poizkusnih dejavnosti, obveščanje
članstva in javnosti.

Pri tem posredujejo tudi podatke o prostorih in opremi,
kadrih, članstvu, društvih oziroma organizacijskih enotah, ki
delujejo v okviru organizacije in prejetih sredstvih FIHO iz
preteklega letnega obdobja.

3. Za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo
vzdrževanje

a) nakup opreme:
– predračun,
– tehnični opis s prospektom ali skico,
b) pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti zaradi

izdelave tehnične in druge dokumentacije,
c) investiranje v objekte in zemljišča:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti oziro-

ma lastništvo,
– strokovne ocene o utemeljenosti in možnostih za

rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti naku-

pa objekta ali zemljišča.
d) vzdrževanje objektov in opreme:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma

opreme,
– strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov.
Vsak predlog za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo

vzdrževanje mora vsebovati finančni prikaz stroškov, struktu-
ro finančnih virov in čas izvedbe, ki vključuje tudi možne faze
izvajanja.

Finančno ovrednotene letne delovne programe invalid-
ske organizacije posredujejo na obrazcu FIHO-1, humani-
tarne organizacije pa na obrazcu FIHO-2. Obliko in vsebino
obrazcev določi svet FIHO.

15. člen
Komisiji FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za

razporeditev sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij
(v nadaljnjem besedilu: komisiji) vsaka zase odpreta pravo-
časno prejete vloge za razporeditev sredstev in ugotovita,
če so vloge pripravljene v skladu s tem pravilnikom in vsebu-
jejo zahtevano dokumentacijo.

O prejetih vlogah komisiji izdelata zapisnik in ga posre-
dujeta vsem organizacijam, ki so se prijavile na razpis. Zapi-
snik mora vsebovati:

– datum seje komisije,
– seznam prejetih vlog,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev tega pravilnika,
– seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
– rok za ugovor.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika ali ne

vsebujejo dokumentacije, ki je navedena v javnem razpisu
ali niso pravilno označene, se izločijo in vrnejo organizaciji z
obrazložitvijo.

16. člen
O ugovoru na zapisnik odloča nadzorni odbor FIHO.

Odločitev nadzornega odbora FIHO je dokončna.

17. člen
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posamezne-

ga vlagatelja popolna, pa določeni podatki niso jasni ali

točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. Rok za dopolnitev
ne sme biti krajši kot 7 dni od vročitve zahteve po dopolnitvi.

Če vlagatelj v določenem roku ne dopolni dokumen-
tacije, se šteje, da odstopa od vloge. Taka vloga se v po-
stopku razporejanja sredstev ne upošteva in se jo vrne vla-
gatelju.

18. člen
V postopku razporejanja sredstev FIHO lahko sodelu-

jejo tudi invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjuje-
jo pogoje za pridobitev sredstev po tem pravilniku, in sicer
tako, da se vsaka skupina organizacij (invalidske organizaci-
je, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije)
posebej medsebojno usklajujejo po načelih solidarnosti in
vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev. Svoje predloge
ločeno posredujejo komisiji.

Medsebojno usklajevanje in posredovanje pisnih pred-
logov se izvede najpozneje v 15 dneh po prejemu zapisnika
iz 15. člena tega pravilnika.

19. člen
Komisiji proučita tiste vloge, ki so bile popolne in nak-

nadno dopolnjene po sklepu obeh komisij.
Pri ocenjevanju socialnih programov komisiji zaprosita

za strokovno mnenje Socialno zbornico Slovenije ali druge
ustrezne inštitucije, pri čemer komisiji lahko preverjata de-
javnost posameznega vlagatelja na samem mestu izvajanja.

Člani komisij morajo delati po načelih nepristranosti ter
upoštevati zakonska določila o varovanju poslovnih in oseb-
nih podatkov ter kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

20. člen
Komisiji pripravita predloga za razporeditev sredstev na

posamezne invalidske in humanitarne organizacije v skladu
s prejeto dokumentacijo in v okviru razpoložljivih sredstev.
Pri tem upoštevata usklajene predloge po 18. členu tega
pravilnika.

21. člen
Predloga za razporeditev sredstev vsebujeta:
– naziv organizacije,
– višino zaprošenih sredstev,
– predlog za dodelitev sredstev, posebej opredeljen za

programe, delovanje organizacij in naložbe v osnovna sred-
stva ter njihovo vzdrževanje.

Komisiji podata svetu FIHO strokovno oblikovane in
utemeljene predloge za dodelitev sredstev. Svet FIHO sprej-
me sklep o razporeditvi sredstev na posamezne invalidske in
humanitarne organizacije najkasneje do 31. decembra za
naslednje koledarsko leto. Sklep o razporeditvi sredstev
uporabnikom je dokončen in ga prejmejo vse invalidske in
humanitarne organizacije, katerih vloge so bile obravnavane.

22. člen
V primeru, da svet FIHO ne sprejme dokončnega skle-

pa o razporeditvi sredstev na posamezne invalidske in hu-
manitarne organizacije, se organizacijam, ki so prejemala
sredstva v preteklem letu, mesečne akontacije v naslednjem
letu začasno izplačujejo v višini dvanajstine zneska, ki je bil
odobren v preteklem letu za programe in delovanje, dokler
se z novim sklepom ne odobri drugače.

23. člen
Poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih pro-

gramih morajo organizacije dostaviti najpozneje do konca
februarja za preteklo leto na predpisanih obrazcih, ki ju
določi svet.
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Neporabljena sredstva za delovanje in izvajanje social-
nih programov ter naložb v investicije, uporabniki prikažejo v
svojih poročilih ter jih porabijo prioritetno v naslednjem letu,
kar morajo posebej prikazati kot že zagotovljene vire za
financiranje programov v načrtu za prihodnje leto.

24. člen
Če organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo

poročil v skladu s prejšnjim členom, jih mora strokovna
služba pozvati, da to nemudoma storijo. Rok za dostavo
poročil je 8 dni. Če te organizacije kljub pozivu v roku ne
dostavijo poročil, se jim ukine izplačevanje odobrenih sred-
stev za tekoče koledarsko leto.

25. člen
Svet FIHO na podlagi predloga komisij razporedi pre-

sežek sredstev po zaključnem računu invalidskim in humani-
tarnim organizacijam.

26. člen
Organizacije so dolžne uporabljati pridobljena sredstva

namensko in smotrno v skladu s sprejetim letnim finančno
ovrednotenim delovnim programom.

OBČINE

Organizacije, ki so pridobile finančna sredstva za dolo-
čen namen, ne smejo teh sredstev uporabiti za drug namen
brez poprejšnjega soglasja sveta FIHO.

27. člen
Znesek, ki je posamezni organizaciji odobren z letno

razporeditvijo, se ji izplačuje v mesečnih akontacijah do
10. dne v mesecu za pretekli mesec.

VII. KONČNA DOLOČBA

28. člen
Ta pravilnik je sprejet z večino glasov vseh članov sveta

FIHO in začne veljati, ko da k njemu soglasje Državni zbor
Republike Slovenije.

Št. 100/9-5-1/98
Ljubljana, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik
Sveta FIHO

Janko Kušar l. r.

BELTINCI

4768. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Beltinci za leto1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98), 57. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 20. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 21. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Beltinci za leto1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Beltinci za leto 1998

(Uradni list RS, št. 37/98) se spremeni 3. člen navedenega
odloka, ki glasi:

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1998 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki prora-
čuna za leto 1998 v višini 605,507.609,09 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna sred-
stev razporedijo na:

– primerno porabo v znesku 435,687.425,17 SIT
– investicijsko porabo v znesku167,533.378,90 SIT
– oblikovanje rezerv v znesku 2,286.805,00 SIT

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena odloka, ki glasi:
V proračunu se zagotovijo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo v višini 0,05% prihodkov proračuna.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 84 /98
Beltinci, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš, inž. l. r.
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4769. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Beltinci za I. trimesečje 1999

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) ter 94. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 10. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Beltinci za I. trimesečje 1999

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini

Beltinci se v letu 1999 do 31. 3. 1999 oziroma do sprejet-
ja proračuna Občine Beltinci za leto 1999 začasno financi-
rajo na podlagi sprejetega proračuna Občine Beltinci za
leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno

uporabljati dvanajstina sredstev po sprejetju proračuna za
leto 1998.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu Občine Beltin-
ci za leto 1998 in niso bile dokončane.

4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Beltinci za leto

1998 se smiselno uporabljajo tudi za financiranje po tem
sklepu.

5. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v

obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna
za leto 1999.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 83/98
Beltinci, dne 10. decembra 1998.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš, inž. l. r.

BRASLOVČE

4770. Statutarni sklep Občine Braslovče

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/95, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Braslovče na
1. izredni seji dne 21. 12. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

1. člen
Sedež Občine Braslovče je Braslovče 22.
Občina Braslovče ima pečat okrogle oblike, premera

35 mm. V zgornjem loku je napis
Občina Braslovče, v spodnjem pa Braslovče.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera 35

mm. V zgornjem loku je napis Občina Braslovče, v spod-
njem pa občinski svet.

Župan Občine Braslovče ima pečat okrogle oblike,
premera 35 mm. V zgornjem loku je napis Občina Braslov-
če, v spodnjem pa župan.

2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Braslovče se za sprejem

aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinske-
ga sveta in zakon o lokalni samoupravi.

3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občin-

skega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec,
ostanejo v veljavi na območju Občine Braslovče, do sprejet-
ja novih.

4. člen
Do določitve notranje členitve Občine Braslovče, ki bo

določena s statutom Občine Braslovče, se ohranja delova-
nje dosedanjih krajevnih skupnosti Braslovče, Letuš, Trnava
in Gomilsko. Začasno jih vodijo dosedanji predsedniki KS
ali njihovi namestniki in sveti krajevnih skupnosti, kot organi
občinskega sveta z vsebinsko pristojnostjo predlaganja od-
ločitev, ki se nanašajo na ožji del občine.

5. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko
večino in velja do uveljavitve statuta Občine Braslovče.

Št. 1/98
Braslovče, dne 22. decembra 1998.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

HRPELJE-KOZINA

4771. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Hrpelje-Kozina do sprejema
proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-
Kozina na 1. redni seji dne 21. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Hrpelje-Kozina do sprejema proračuna

Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999
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1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto

1999 se financiranje javne porabe v Občini Hrpelje-Kozina
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Hrpelje-
Kozina za leto 1998, vendar le do sprejema proračuna za
leto 1999.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št.  09/98
Hrpelje, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Vojko Mahnič l. r.

JESENICE

4772. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občin Jesenice in Žirovnica od 1. 1. do
31. 3. 1999

Na podlagi 34.a člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) sta Občinski svet občine
Jesenice na svoji 1. seji dne 17. 12. 1998 in Občinski svet
občine Žirovnica na 1. seji dne 11. 12. 1998 sprejela

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občin Jesenice in Žirovnica od 1. 1.
do 31. 3. 1999

1. člen
Financiranje Občin Jesenice in Žirovnica se v obdobju

od 1. 1. do 31. 3. 1999 začasno nadaljuje na podlagi
odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1998 (Uradni
list RS, št. 22/98 in 73/98).

2. člen
Skupni obseg proračunskih odhodkov Občin Jesenice

in Žirovnica v obdobju začasnega financiranja lahko znaša
največ eno četrtino skupnih odhodkov proračuna Občine
Jesenice v letu 1998.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1. do
31. 3. 1999.

Št. 012-11/98-21801
Jesenice, dne 17. decembra 1998.

Župan Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, dipl. inž. l. r.

Župan Občine Žirovnica
Anton Dežman, prof. l. r.

4773. Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 70/97, 74/98)
je Občinski svet občine Jesenice na 1. seji dne 17. 12.
1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema

sprememb statuta Občine Jesenice, ki se nanašajo na usta-
novitev Občine Žirovnica, uredijo zadeve statutarne narave,
ki so potrebne za nemoteno delovanje Občine Jesenice.

2. člen
Financiranje Občine Jesenice bo do sprejema prora-

čunov občin Jesenic in Žirovnica potekalo v skladu s 34.a
členom zakona o financiranju občin in sicer:

1. S 1. 1. 1999 se odpre ločeni račun proračuna
Občine Jesenice za začasno financiranje nalog občin Jese-
nice in Žirovnica. Na ta račun se do sprejema proračunov
obeh občin razporejajo vsi prihodki občin Jesenice in Žirov-
nica, razen prihodkov po drugem odstavku 25. člena zako-
na o financiranju občin.

Odredbodajalca ločenega računa proračuna Občine
Jesenice sta župana občin Jesenice in Žirovnica, Boris
Janez Bregant in Anton Dežman. Župana lahko za razpola-
ganje s sredstvi na žiro računu pooblastita druge osebe in
o tem obvestita Agencijo Republike Slovenije za plačilni
promet.

Za podpisnike ločenega računa proračuna Občine Je-
senice se imenujejo:

– Boris Janez Bregant,
– Anton Dežman,
– Slavka Brelih,
– Bernarda Resman,
– Nevenka Novak,
– Ivana Marolt.
Pogodbo o deponiranju a/v sredstev ločenega računa

proračuna Občine Jesenice se sklene z Gorenjsko banko
d.d. Kranj.

2. Za odredbodajalca žiro računa proračuna Občine
Jesenice se imenuje župan Boris Janez Bregant. Župan za
razpolaganje s sredstvi na žiro računu lahko pooblasti druge
osebe.

Za podpisnike žiro računa proračuna Občine Jesenice
se imenujejo:

– Boris Janez Bregant,
– Slavka Brelih,
– Bernarda Resman,
– Nevenka Novak,
– Ivana Marolt.
V primeru spremembe številke žiro računa proračuna

Občine Jesenice ostanejo v veljavi pogodbe o deponiranju
a/v sredstev.

3. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj.

Št. 013-6/98
Jesenice, dne 17. decembra 1998.

Župan
Občine Jesenice

Boris Janez Bregant, dipl. inž. l. r.
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KAMNIK

4774. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Kamnik v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 34.a člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 59. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98)
je Občinski svet občine Kamnik na 1. seji dne 22. 12. 1998
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Kamnik v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 1999

se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
realiziranih proračunskih odhodkov Občine Kamnik za leto
1998.

2. člen
Pri začasnem financiranju iz 1. točke se sme mesečno

porabiti dvanajstina realiziranih odhodkov za leto 1998. Rea-
lizirajo se lahko tudi naloge v izvajanju po že sklenjenih
pogodbah iz predhodnega leta, ki jih je potrdil Občinski svet
občine Kamnik.

3. člen
Občina Kamnik od 1. 1. 1999 v celoti zagotavlja sreds-

tva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke,
splošne materialne stroške in amortizacijo javnega zavoda
Muzej Kamnik.

4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Kamnik za leto

1998 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Obči-
ne Kamnik za leto 1999.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 41404-5/98
Kamnik, dne 22. decembra 1998.

Župan
Občine Kamnik

Tone Smolnikar l. r.

KRANJ

4775. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Kranj v letu 1999

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91) in 44. člena zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je na predlog župana
Svet mestne občine Kranj na 1. seji dne 28. 12. 1998
sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Kranj v letu 1999

1. člen
Potrebe uporabnikov sredstev proračuna Mestne obči-

ne Kranj se do sprejetja odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 1999 začasno financirajo po tem odloku.

2. člen
Potrebe uporabnikov se v obdobju začasnega financi-

ranja financirajo v višini denarja, kolikor ga je bilo sorazmer-
no porabljeno v istih obdobjih za naloge oziroma namene,
določene s proračunom za leto 1998.

3. člen
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del

proračuna za leto 1999 in se morajo izkazati v njegovem
zaključnem računu.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upo-

števajo določbe odloka o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 1998.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 11-985/1-98
Kranj, dne 28. decembra 1998.

Župan
Sveta mestne občine Kranj

Mohor Bogataj l. r.

KUNGOTA

4776. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov
Občine Kungota

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane vaških odborov

Občine Kungota

Občinska volilna komisija je dne 23. novembra 1998
na svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov in
na podlagi ponovnega štetja občinske volilne komisije o
izidu glasovanja za volitve članov vaških odborov na volitvah
dne 22. novembra 1998 ugotovila:

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti po volilnem imeniku skupaj 3575 volilcev.
2. Volilo je skupaj 1903 volilcev ali 53,23%, od

tega je:
a) 1892 volilcev je glasovalo na voliščih po volilnem

imeniku,
b) 3 volilci so glasovali po pošti,
d) 8 volilcev je volilo na predčasnem volišču.
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II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1903

glasovnice, od teh je bilo veljavnih 1684 glasovnic in 219
neveljavnih glasovnic.

Posamezni kandidati posameznih list so dobile nasled-
nje število glasov v posamezni Vaški skupnosti.

III
V Občini Kungota so v skladu s statutom Občine Kun-

gota (MUV, št. 8/95) 4 vaške skupnosti: Zg.Kungota, Sp.
Kungota, Svečina in Jurij. Skupaj vse 4 vaške skupnosti
štejejo 28 članov. Zg. Kungota devet članov, Sp. Kungota in
Svečina po sedem članov in Jurij pet članov.

IV
Vaška skupnost Zgornja Kungota
Za Vaško skupnost Zg. Kungota sta bili odprti dve

volišči. Skupaj je na obeh voliščih vpisanih 1234 volilcev.
Glasovalo jih je 629. Od tega je bilo 60 glasovnic neveljav-
nih in 569 glasovnic veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. MARIJAN DENK 188
2. IVAN SISINGER 98
3. SILVA HRAST 191
4. MARIJAN GAMSER 248
5. RUDOLF PERKO 216
6. BOŠTJAN HARC 163
7. DARJA ŽUNKO 106
8. JURIJ RIFL 177
9. MAKSIMILJAN DAJČMAN 123
10. BARBARA MARHOLD 102
11. JOŽE KRAJNC 130
12. ALOJZ STOJKO 74
13. ANTON UNUK 144
14. SILVA SEVER 116
15. KARIN POŽAR 120
16. JOŽEF ČEDE 176
17. RUDI KOVAČIČ 70
18. SILVA BRAČKO 181
19. ZVONKO ŠKRUBA 179
20. STANKO KOREN 121
21. ANDREJ MARKO 165
22. ANDREJ VIČAR 76
23. ŠTEFAN SEDAK 124
24. RUDOLF KETIŠ 114
25. IVAN GAMSER 161
26. JOŽE DAJČMAN 157
27. JOŽE ŽAVCAR 89
28. JOŽEF MURKO 62
29. SERGEJ HRAST 130
30. FRANČIŠEK BOŽIDAR FLAKUS 69

Po rezultatih glasovanja po voliščih, so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti ZGORNJA KUNGOTA na-
slednji člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. MARIJAN GAMSER 248
2. RUDOLF PERKO 216
3. SILVA HRAST 191
4. MARIJAN DENK 188
5. SILVA BRAČKO 181
6. ZVONKO ŠKRUBA 179
7. JURIJ RIFL 177
8. JOŽE ČEDE 176
9. ANDREJ MARKO 165

VAŠKA SKUPNOST SPODNJA KUNGOTA
Za Vaško skupnost Sp. Kungota je bilo odprto eno

volišče, kjer je vpisanih 994 volilcev. Glasovalo jih je 446.
Od tega je bilo 50 glasovnic neveljavnih in 396 glasovnic
veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. JELKA KOMAUER 82
2. EDUARD VEDERNJAK 42
3. DANILO HARB 59
4. BRANKO GERT 60
5. ZDRAVKO DUKARIĆ 34
6. MAKSIMILJAN MEGLIČ 73
7. VINKO UL 161
8. MIRAN VERŠNIK 76
9. VIDA LEBER 111
10. FRANCI ODER 88
11. KARL KOLETNIK 131
12. ANTON KOCBEK 78
13. STANISLAV POŽAR 88
14. TJAŠA SIMONIČ 87
15. JANEZ KARBA 82
16. MARIJAN RAGOLIČ 73
17. MARIJA KRALJ 69
18. JOŽEF POPIJAL 60
19. STANISLAV KETIŠ 60
20. FRANC MESAREC 85
21. HEDVIKA KRAJNC 60
22. BRANKO HORVAT 43
23. JOŽEF GRANDOŠEK 115
24. ANTON EFERL 68
25. STANISLAV STRELEC 72
26. ELIZABETA TOŠ 43
27. VLASTA ŽDERIČ 46
28. ANA STRELEC 59
29. BRACO ŽDERIČ 48

Po rezultatih glasovanja po voliščih, so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti SPODNJA KUNGOTA nasled-
nji člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. VINKO UL 160
2. KARL KOLETNIK 119
3. JOŽEF GRANDOŠEK 115
4. VIDA LEBER 107
5. FRANCI ODER 88
6. TJAŠA SIMONIČ 87
7. FRANC MESAREC 85

VAŠKA SKUPNOST SVEČINA
Za Vaško skupnost Svečina sta bila odprti dve volišči,

kjer je bilo skupno vpisanih 818 volilcev. Glasovalo jih je
482. Od tega je bilo 44 glasovnic neveljavnih in 438 glasov-
nic veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. ANTON POTOČNIK 96
2. BOGOMIR VALDHUBER 199
3. MARJAN JESENKO 70
4. ANTON ŠKAMELC 122
5. IVANA MENHART 56
6. IGNAC JAMNIK 146
7. SANDRA KOČET 98
8. FERDINAND MARKO 52
9. EDVARD GREIF 59
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Zap. št. Ime kandidata Število glasov

10. ANTON HALIČ 101
11. VIDA KOŠTRUN 41
12. DANICA PAHERNIK 44
13. IVAN ČEPE 96
14. GERARD ANTON LESKOVAR 62
15. ANDREJKA JAZBEC 103
16. FRANCI DREISIEBNER 99
17. ANA ELŠNIK 92
18. IVAN HALIČ 78
19. VINKO ŠERBINEK 103
20. MILENA VREZNER 146
21. DOBRI PARTLIČ 138
22. SREČKO TELEBAR 91
23. EMIL KUKOVEC 50
24. IVAN KLAMPFER 92
25. ANDREJ KOVAČIČ 92
26. ZDENKO ŠEL 140

Po rezultatih glasovanja po voliščih, so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti SVEČINA naslednji člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. BOGOMIR VALDHUBER 199
2. MILENA VREZNER 146
3. IGNAC JAMNIK 146
4. ZDENKO ŠEL 140
5. DOBRI PARTLIČ 138
6. ŠKAMLEC ANTON 122
7. JAZBEC ANDREJKA 103

Za sedmega člana je občinska volilna komisija v skladu
z zakonom o lokalnih volitvah morala opraviti žreb. Žreb je
določil, da mandat pripada Andrejki Jazbec.

VAŠKA SKUPNOST JURIJ
Za Vaško skupnost Jurij je bilo odprto eno volišče, kjer

je bilo vpisanih 528 volilcev. Glasovalo jih je 335. Od tega je
bilo 65 glasovnic neveljavnih in 270 glasovnic veljavnih.

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. ANTON GODEC 76
2. DUŠAN KNEHTL 70
3. BRUNO VIČAR 48
4. ANDREJ DOBAJ 65
5. MARJAN TOČAJ 42
6. TOMAŽ DOBAJ 122
7. JURIJ HLADE 60
8. MAKS DAJČMAN 42
9. IVAN VRAČKO 78
10. JULIJ BOHM 84
11. MAJDA TRAMPUŠ 83
12. ZVONKO ČELOFIGA 77
13. IGOR ŽIST 72
14. TOMISLAV HLEBIČ 63
15. MIRAN VAJDA 21
16. KATARINA ČEPE 16
17. JOŽEF KAPUN 19
18. BRANKO MARKO 23
19. JOŽEF RIBARIČ 52

Po rezultatih glasovanja po voliščih, so izvoljeni člani v
Vaški odbor v Vaški skupnosti JURIJ naslednji člani:

Zap. št. Ime kandidata Število glasov

1. TOMAŽ DOBAJ 122
2. JULIJ BÖHM 84
3. MAJDA TRAMPUŠ 83
4. IVAN VRAČKO 77
5. ZVONKO ČELOFIGA 77

V
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za

člane Vaških odborov v Vaških skupnostih Svečina, Jurij,
Sp. Kungota in Zg. Kungota se objavi v Uradnem listu RS.

Tajnica Predsednica
Občinske volilne komisije Občinske volilne komisije

občine Kungota občine Kungota
Janja Viher l. r. Silva Kozel, dipl. jur. l. r.

Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Brigita Marhold l. r.
Ivanka Leitgeb l. r.
Vida Valdhuber l. r.
Albert Kojzek l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Jože Ušen l. r.

4777. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta občine Kungota

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta

občine Kungota

Občinska volilna komisija je dne 23. novembra 1998
na svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o
izidu glasovanja za volitve članov občinskega sveta na voli-
tvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti po volilnem imeniku skupaj 3575 volilcev.
2. Volilo je skupaj 1903 volilcev ali 53,23%, od tega

je:
a) 1892 volilcev je glasovalo na voliščih po volilnem

imeniku,
b) 3 volilci so glasovali po pošti,
c) 8 volilcev je volilo na predčasnem volišču.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1903

glasovnice, od teh je bilo veljavnih 1713 glasovnic in 190
neveljavnih glasovnic.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Št. Ime liste Glasov Procent
glasov (%)

1. Slovenski krščanski demokrati – SKD 337 19,7
2. Demokrati Slovenije – DS 135 7,9
3. Slovenska ljudska stranka – SLS 387 22,6
4. Vsem občanom prijazna občina – SDS 186 10,9
5. Liberalna demokracija Slovenije – LDS 216 12,6
6. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 127 7,4
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Št. Ime liste Glasov Procent
glasov (%)

7. Deželna stranka Štajerske 35 2,0
8. Zelena alternativa 151 8,8
9. Demokratična stranka upokojencev – DeSUS 139 8,1

Skupaj 1713 100,00

III
V Občinski svet občine Kungota se voli 14 članov.
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah so

izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi:

SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MIROSLAV ČERNKO, roj. 2. 7. 1955, stanujoč

Svečina 2 b, Zg.Kungota, elektrikar, poklicni voznik,
2. JOŽEFA FERK, roj. 3. 3. 1945, stanujoča Plinto-

vec 10 d, Zg. Kungota, administratorka, upokojenka,
3. KARLO SMODIŠ, roj. 23. 10. 1967, stanujoč Gra-

diška 102, Pesnica, teolog, novinar;

DEMOKRATI SLOVENIJE
4. ALOJZ PARTLIČ, roj. 16. 6. 1946, stanujoč Podi-

grac 6, Zg. Kungota, trgovski pomočnik, brezposeln;

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. ANTON ŠKAMLEC, roj. 10. 1. 1960, stanujoč Plač

23, Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec,
6. VINKO UL, roj. 7. 2. 1953, stanujoč Gradiška 163,

Pesnica, trgovec, samostojni podjetnik,
7. MARIJAN GAMSER, roj. 27. 1. 1948, stanujoč Zg.

Kungota 75 a, Zg.Kungota, avtomehanik, samostojni pod-
jetnik,

8. TOMAŽ DOBAJ, roj. 18. 11. 1972, stanujoč Jurski
vrh 22, Zg. Kungota, kmetijski tehnik, kmetovalec;

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
9. EDI SEVER, roj. 28. 3. 1952, stanujoč Zg. Kungota

17 e, Zg. Kungota, prometni inžiner;

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
10. ANDI BRLIČ, roj. 2. 5. 1964, stanujoč Rošpoh

157 c, Kamnica, profesor, ravnatelj
11. DANILO VRAČKO, roj. 24. 5. 1960, stanujoč

Grušena 1, Zg. Kungota, gostinski tehnik, samostojni pod-
jetnik;

ZDRUŽENA LISTA SOCILNIH DEMOKRATOV
12. MILAN LEDINEK, roj. 12. 7. 1954, stanujoč Slati-

na 19, ZG. Kungota, diplomirani ekonomist, direktor;

ZELENA ALTERNATIVA
13. MILAN VREZNER, roj. 16. 6. 1935, stanujoč Gru-

šena 12 a, Zg. Kungota, elektrotehnik, upokojenec;

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
14. JANEZ FLUHER, roj. 12.12.1929, stanujoč Sla-

tinski dol 1, Zg. Kungota, kmetijski tehnik, upokojenec.

Po zaporedju najvišjih količnikov od 1 do 19 po
D’Hondtu:

Zap. št. Količnik Lista Ime liste

1 387,00 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2 337,00 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3 216 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4 193,50 3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5 186,00 4 VSEM OBČANOM PRIJAZNA OBČINA

Zap. št. Količnik Lista Ime liste

6 168,50 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7 151,00 8 ZELENA ALTERNATIVA
8 139,00 9 DeSUS
9 135,00 2 DEMOKRATI SLOVENIJE
10 129,00 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11 127,00 6 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV
12 112,33 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
13 108,00 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
14 96,75 3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
15 93,00 4 VSEM OBČANOM PRIJAZNA OBČINA
16 84,25 1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
17 77,40 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18 75,50 8 ZELENA ALTERNATIVA
19 72,00 5 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

IV
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker

noben kandidat ni dobil večine glasov liste.

V
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za

člane občinskega sveta se objavi v Uradnem listu RS.

Tajnica  Predsednica
Občinske volilne komisije Občinske volilne komisije

občine Kungota občine Kungota
Janja Viher l. r. Silva Kozel, dipl. jur. l. r.

Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Brigita Marhold l. r.
Ivanka Leitgeb l. r.
Vida Valdhuber l. r.
Albert Kojzek l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Jože Ušen l. r.

4778. Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Kungota

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Kungota

Občinska volilna komisija je dne 23. novembra 1998
na svoji redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o
izidu glasovanja na volitvah župana dne 22. novembra 1998
ugotovila:

I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico

voliti po volilnem imeniku skupaj 3575 volilcev.
2. Volilo je skupaj 1903 volilcev ali 53,23%, od

tega je:
1892 volilcev je glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
3 volilci so glasovali po pošti,
8 volilcev je volilo na predčasnem volišču.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 1903 glasovnice,

od teh je bilo veljavnih 1861 glasovnic in 42 neveljavnih
glasovnic.
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Kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Število glasov % glasov

1. ALOJZ PARTLIČ 256 13,76%
2. FERDINAND KOMAUER 98 5,27%
3. IVAN KREN 245 13,16%
4. JOŽEF KARNER 1262 67,81%

III
Na podlagi prvega stavka 107. člena zakona o lokalnih

volitvah je za župana občine Kungota v prvem krogu bil
izvoljen:

JOŽEF KARNER, inž. gr., roj. 27. 2. 1949, stanujoč
Slatinski dol 16; ki je dobil večino veljavnih glasov.

IV
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za

župana Občine Kungota se objavi v Uradnem listu RS.

Tajnica  Predsednica
občinske volilne komisije občinske volilne komisije

občine Kungota občine Kungota
Janja Viher l. r. Silva Kozel, dipl. jur. l. r.

Člani
Občinske volilne komisije
občine Kungota
Brigita Marhold l. r.
Ivanka Leitgeb l. r.
Vida Valdhuber l. r.
Albert Kojzek l. r.
Zlatko Gamze l. r.
Jože Ušen l. r.

LENART

4779. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Lenart za leto 1998

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) in 45. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 67/97 – odločba
US in 56/98) so Občinski sveti občine Lenart na seji dne
17. 12. 1998, Občine Benedikt na seji dne 16. 12. 1998,
Občine Cerkvenjak na seji dne 17. 12. 1998 in Občine
Sveta Ana na seji dne 12. 12. 1998 sprejeli

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart

za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 1998

(Uradni list RS, št. 31/98 in 71/98) se 2. člen spremeni
tako, da glasi:

“Občinski proračun za leto 1998 obsega
1.228,795.800 SIT, in sicer v:

a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 1.194,302.800 SIT,
– odhodkov 1.213,971.516 SIT,
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil) 34,493.000 SIT,
– odhodkov (odplačevanje posojil) 14,824.284 SIT.

Od skupnega obsega proračuna v znesku
1.228,795.800 SIT se razporedi za:

– tekoče obveznosti 800,554.357 SIT,
– odhodke investicijskega značaja 413,417.159 SIT,
– odplačilo glavnic kreditov 14,824.284 SIT.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del tega odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 40302-I/98
Lenart, dne 17. decembra 1998.

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, dipl. inž. l. r.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jožef Kraner l. r.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

4780. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in
Sveta Ana v prvem trimesečju leta 1999

Na podlagi 13. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na
seji, dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana
v prvem trimesečju leta 1999

1. člen
Do sprejema proračunov občin Lenart, Benedikt, Cerk-

venjak in Sveta Ana za leto 1999 se financiranje proračun-
skih potreb vseh štirih občin začasno nadaljuje na podlagi
odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1998 oziroma za
prvo trimesečje 1999 v višini 1/4 prihodkov (brez kreditov
in prenešenih prihodkov iz leta 1997) ter temu ustreznih
odhodkov, kar znaša 279.870.373 SIT.

2. člen
Financiranje v obdobju začasnega financiranja se za-

časno nadaljuje preko posebnega ločenega računa.
S sredstvi na ločenem računu razpolagajo župani vseh

štirih občin. Za razpolaganje s sredstvi na žiro računu lahko
župani občin pooblastijo druge osebe.
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3. člen
Prihodki in odhodki v obdobju začasnega financiranja

so sestavni del občinskih proračunov vseh štirih občin za
leto 1999 in se za vsako občino posebej evidentirajo oziro-
ma knjižijo.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 40302-1/98
Lenart, dne 17. decembra 1998.

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, dipl. inž. l. r.

4781. Statutarni sklep

Na podlagi 29., 38. in 64. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
27/97, 70/97, 10/98 in 74/98) 21. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet
občine Lenart na 1. seji, dne 17. 12. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določi ime in območje

krajevnih skupnosti v Občini Lenart, njihov status ter šte-
vilo članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

2. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delova-

nje občine ter oblikovanje in pristojnosti občinskih organov v
statutu preoblikovane Občine Lenart se uporabljajo določila
statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96)
ter drugih splošnih aktov občine, razen določil, ki so druga-
če urejena v zakonu in se uporabljajo neposredno.

3. člen
V Občini Lenart se določi ime in območje naslednjih

krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) kot ožjih delov ob-
čin:

KS LENART, ki obsega naselja: Hrastovec v Sloven-
skih goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Lormanje, Moč-
na, Radehova, Spodnje Partinje, Spodnji Porčič, Spodnji
Žerjavci, Šetarova, Vinička vas, Zgornji Žerjavci, Zamar-
kova.

KS SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, ki obsega
naselja: Jurovski Dol, Malna, Spodnji Gasteraj, Srednji Ga-
steraj, Varda, Zgornji Gasteraj, Zgornje Partinje in Žitence.

KS SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, ki
obsega naselja: Gočova, Osek, Spodnja Senarska, Spod-
nje Verjane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja
Senarska, Zgornje Verjane in Zgornji Porčič.

KS VOLIČINA, ki obsega naselja: Črmljenšak, Dolge
njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja
Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina.

Vse krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava
in imajo svoj žiro račun.

4. člen
Organi krajevnih skupnosti na območju Občine Lenart

so bili izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998.

5. člen
Druge določbe statuta Občine Lenart, ki opredeljujejo

ustanovitev, naloge, organizacijo, delovanje in financiranje
krajevnih skupnosti v občini, so smiselno urejene v statutu
Občine Lenart že pred uveljavitvijo novele zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97), zato se ugotavlja
njihova usklajenost z določbami zakona.

6. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

šteje 7 članov. Predsednika komisije člani izvolijo izmed
sebe.

7. člen
Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-2/98
Lenart, dne 17. decembra 1998

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, dipl. inž. l. r.

4782. Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94 – odl. US,
45-1778/94 – odl. US, 57-2035/94, 14-677/95,
20-905/95 – odl. US, 63-2924/95 – OR, 9-425/96 –
odl. US, 44-2776/96 – odl. US, 26-1562/97,
70-3373/97, 39-2530/96 – odl. US in 74-3725/98) je
Občinski svet občine Benedikt na 1. seji dne 16. 12.
1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določajo nekateri ele-

menti za funkcioniranje Občine Benedikt v obdobju do spre-
jetja statuta.

2. člen
Občina Benedikt (v nadaljevanju: občina), ki je bila

ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60-2082/94, 69/94 –
popr. str. 3907, 69-2508/94 in 56-2520/98) pod zap. št.
3 ima občinski svet, ki šteje 7 članov.

3. člen
Sedež občine in prostorov za delo njenih organov je v

Benediktu v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt.

4. člen
Občina uporablja štampiljko okrogle oblike premera

35 mm, znotraj katere je za dvojnim zunanjim robom v
zgornjem delu napis Občina v spodnjem pa Benedikt.
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5. člen
Vsi občinski odloki, ki so v veljavi na dan sklica 1. seje

občinskega sveta, ki so jih sprejeli organi Občine Lenart, se
sprejmejo za svoje, do sprejetja statuta občine, ko se lahko
spreminjajo in dopolnjujejo.

6. člen
Odredbodajalec je: župan in podžupan.

7. člen
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta občine, ven-

dar največ 3 mesece.

8. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 01502-3/98
Lenart, dne 16. decembra 1998.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

4783. Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94 – odl. US, 45-
1778/94 – odl. US, 57-2035/94, 14-677/95, 20-905/95
– odl. US, 63-2924/95 – OR, 9-425/96 – odl. US, 44-
2776/96 – odl. US, 26-1562/97, 70-3373/97, 39-
2530/96 – odl. US in 74-3725/98) je Občinski svet obči-
ne Cerkvenjak na 1. seji dne 11. 12. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določajo nekateri ele-

menti za funkcioniranje Občine Cerkvenjak v obdobju do
sprejetja statuta.

2. člen
Občina Cerkvenjak (v nadaljevanju: občina), ki je bila

ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60-2082/94, 69/94 –
popr. str. 3907, 69-2508/94 in 56-2520/98) pod zap. št.
18 ima občinski svet, ki šteje 8 članov.

3. člen
Sedež občine in prostora za delo njenih organov je v

Cerkvenjaku 25, 2236 Cerkvenjak.

4. člen
Občina uporablja štampiljko okrogle oblike premera

35 mm, znotraj katere je za dvojnim zunanjim robom v
zgornjem delu napis Občina v spodnjem pa Cerkvenjak.

5. člen
Vsi občinski odloki, ki so v veljavi na dan sklica 1. seje

občinskega sveta, ki so jih sprejeli organi Občine Lenart, se
sprejmejo za svoje, do sprejetja statuta občine, ko se lahko
spreminjajo in dopolnjujejo.

6. člen
Odredbodajalec je: župan in podžupan.

7. člen
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta občine, ven-

dar največ 3 mesece.

8. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 01502-4/98
Lenart, dne 11. decembra 1998.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

4784. Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72-2629/93, 6-289/94 – odl. US, 45-
1778/94 – odl. US, 57-2035/94, 14-677/95, 20-905/95
– odl. US, 63-2924/95 – OR, 9-425/96 – odl. US, 44-
2776/96 – odl. US, 26-1562/97, 70-3373/97, 39-
2530/96 – odl. US in 74-3725/98) je Občinski svet obči-
ne Sveta Ana na 1. seji dne 12. 12. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se določajo nekateri ele-

menti za funkcioniranje Občine Sveta Ana v obdobju do
sprejetja statuta.

2. člen
Občina Sveta Ana (v nadaljevanju: občina), ki je bila

ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60-2082/94, 69/94 –
popr. str. 3907, 69-2508/94 in 56-2520/98) pod zap. št.
137 ima občinski svet, ki šteje 9 članov.

3. člen
Sedež občine in prostora za delo njenih organov je v

Sveti Ani v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slo-
venskih goricah.

4. člen
Občina uporablja štampiljko okrogle oblike premera

35 mm, znotraj katere je za dvojnim zunanjim robom v
zgornjem delu napis Občina v spodnjem pa Sveta Ana.

5. člen
Vsi občinski odloki, ki so v veljavi na dan sklica 1. seje

občinskega sveta, ki so jih sprejeli organi Občine Lenart, se
sprejmejo za svoje, do sprejetja statuta občine, ko se lahko
spreminjajo in dopolnjujejo.

6. člen
Odredbodajalec je: župan in podžupan.

7. člen
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta občine, ven-

dar največ 3 mesece.
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8. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 01502-5/98
Lenart, dne 12. decembra 1998

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

4785. Poročilo o izidu volitev za župana in člane
občinskega sveta

Občinska volilna komisija občine Sveta Ana na podlagi
90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94 in 70-3297/95)
daje

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana in člane občinskega

sveta

Občina Sveta Ana je bila za volitve župana in občinske-
ga sveta dne 22. novembra 1998 razdeljena v 4 volilne
enote, na katerih so bila odprta 4 volišča in volišče za
predčasno glasovanje, ki je bilo na sedežu Občinske volilne
komisije občine Sv. Ana, v torek, sredo in četrtek, 17., 18.
in 19. 11. 1998.

I
Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico glaso-

vati 1815 volivcev; od tega je glasovalo 1105 volivcev ali
60,88% vseh volivcev.

II
Za volitve župana je glasovalo 1105 volivcev, od tega

je bilo neveljavnih 19 glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-

sov:
1. Silvo Slaček 382 glasov ali 35,17%,
2. Bogomir Ruhitel 704 glasov ali 64,83%.

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena

zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Sveta Ana izvoljen Bogomir Ruhitel, roj. 5. 11. 1934, Krivi
vrh 9, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., ki je dobil večino
veljavnih glasov.

Št. 00607-4/98
Sveta Ana, dne 26. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sveta Ana
Ivanka Slana, dipl. pravnica l. r.

4786. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Sveta Ana

Občinska volilna komisija občineSveta Ana na podlagi
90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72-2630, 7-310/94, 33-1353/94 in 70-3297/95) daje

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine

Sveta Ana

Občinska volilna komisija občine Sveta Ana je na pod-
lagi zapisnikov ugotovila naslednje rezultate volitev, ki so
bile 22. novembra 1998.

I
Na volitvah je imelo pravico voliti 1815 volivcev, od

tega jih je volilo 1105 volivcev. Veljavnih glasovnic je bilo
1086.

II
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. volilna enota:
1. Jože Srčič 116 glasov ali 62,37%,
2. Vera Golob 102 glasova ali 54,84%,
3. Anton Vogrin 77 glasov ali 41,40%,
4. Karl Škrlec 60 glasov ali 32,26%.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Jože Srčič, roj. 10. 2. 1934, Lakovec 46, 2213

Zgornja Velka,
2. Vera Golob, roj. 28. 9. 1956, Lokavec 45, 2213

Zgornja Velka.
2. volilna enota:
1. Emil Simonič 105 glasov ali 35,59%,
2. Franc Bruher 176 glasov ali 59,66%,
3. Janez Brancelj 170 glasov ali 57,63%,
4. Ivan Kraner 178 glasov ali 60,34%,
5. Marjeta Tašner 47 glasov ali 15,93%,
6. Ivan Vela 46 glasov ali 15,59%.
Izvoljeni so bili naslednji trije kandidati:
1. Franc Bruher, roj. 12. 2. 1956, Dražen vrh 46,

2233 Sveta Ana v Slov. gor.,
2. Janez Brancelj, roj. 14. 9. 1949, Zg. Ščavnica 19,

2233 Sveta Ana v Slov. gor.,
3. Ivan Kraner, roj. 21. 4. 1957, Zg. Ščavnica 70,

2233 Sveta Ana v Slov. gor.
3. volilna enota:
1. Vinko Ketiš 62 glasov ali 20,20%,
2. Drago Ruhitel 228 glasov ali 74,27%,
3. Janez Zemljič 148 glasov ali 48,21%,
4. Janez Kavčič 106 glasov ali 34,53%.
Izvoljena sta bila naslednja dva kandidata:
1. Drago Ruhitel, roj. 19. 9. 1957, Kremberk 50,

2233 Sveta Ana v Slov. gor.,
2. Janez Zemljič, roj. 25. 12. 1939, Žice 17, 2233

Sveta Ana v Slov. gor.
4. volilna enota:
1. Anton Kolman 40 glasov ali 14,93%,
2. Milan Eder 110 glasov ali 41,04%,
3. Jožef Šnajder 91 glasov ali 33,96%,
4. Peter Jaušovec 104 glasov ali 38,81%,
5. Ida Senekovič 116 glasov ali 43,28%.
Izvoljena sta bila naslednja dva kandidata:
1. Milan Eder, roj. 9. 9. 1940, Sveta Ana 16, 2233

Sveta Ana v Slov. gor.,
2. Ida Senekovič, roj. 22. 10. 1948, Froleh 9, 2233

Sveta Ana v Slov. gor.
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Št. 00607-4/98
Sveta Ana, dne 26. novembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sveta Ana
Ivanka Slana, dipl. pravnica l. r.

LENDAVA

4787. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
univerza Lendava zavod za izobraževanje
odraslih in mladine

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 40. člena zakona o organizaciji financiranja
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 15. čle-
na zakona o izobraževanju odraslih, so občinski sveti Obči-
ne Lendava na podlagi 14. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97, na seji dne
20. 5. 1998, Občine Turnišče na podlagi 19. člena statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95), na seji dne
19. 10. 1998, Občine Odranci na podlagi 14. člena statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95), na seji dne
31. 7. 1998, Občine Kobilje na podlagi 20. člena statuta
Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) na seji dne 1. 10.
1998 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza

Lendava zavod za izobraževanje odraslih
in mladine

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Lendava, Občina Črenšovci,

Občina Turnišče, Občina Odranci, Občina Kobilje (v nadalj-
njem besedilu: ustanovitelji) ustanovijo zavod za izobraževa-
nje odraslih in mladine, in sicer:

Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Ljudska
univerza Lendava – Felnőttek és Fiatalok továbbképző in-
tézete, Népi egyetem Lendva (v nadaljnjem besedilu: zavod)
s sedežem Kidričeva 1, 9220 Lendava.

Skrajšano ime zavoda: Ljudska univerza Lendava –
Népi egyetem Lendva

Zavod ima svoj znak.

2. člen
Zavod deluje na območju občin ustanoviteljic. Ustano-

viteljske pravice in obveznosti izvršujejo občinski sveti občin
ustanoviteljic.

3. člen
Imena ustanoviteljev zavoda so:
Občina Lendava s sedežem v Lendavi, Trg Ljudske

pravice 5,
Občina Turnišče s sedežem v Turnišču,
Občina Odranci s sedežem v Odrancih,
Občina Kobilje s sedežem v Kobilju.

4. člen
Zavod je pravna oseba, odgovorna za svoje obveznosti

s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera

35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Pod grbom je izpisano ime Ljudska univerza Népi egyetem,
na obodu pa Republika Slovenija – Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine Lendava Szlovén Köztársaság – Fel-
nőtek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva.

Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi
pečatov ter določi delavce, ki so odgovorni zanje.

5. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec
zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor.

Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja
vsa pooblastila direktorja.

Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge delavce zavoda.

6. člen
Za zavod podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaš-

čeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravlja.

II. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki

niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje.
Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe.
Izobraževanje predšolskih otrok in mladine, ki je vključena v
redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje
izobrazbe.

Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka izredne-
ga izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih sku-
pin in krožkov, institucij, vodenega samoizobraževanja, uče-
nja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja
ter drugih oblik izobraževanja.

Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja progra-
me izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem
na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so pove-
zane s celovito ponudbo.

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejav-
nost zavoda:

– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-
vanje,

– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.21  srednješolsko splošno izobraževanje,
– M/80.22  srednješolsko poklicno in strokovno izo-

braževanje,
– M/80.301 višješolsko izobraževanje,
– M/80.302 visokošolsko strokovno izobraževanje,
– M/80.4   izobraževanje odraslih in drugo izobraževa-

nje,
– M/80.421 izobraževanje po posebnih programih,

usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v
obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šol-
ski sistem,

– M/80.422 drugo izobraževanje,
– K/74.14  podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.831 prevajanje,
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– DE/22.22 drugo tiskarstvo,
– G/52.471  dejavnost knjigarn in druge dejavnosti,

vse v obsegu, potrebnem za izvajanje dejavnosti izobraževa-
nja odraslih,

– O/92.72   organizacija rekreacije in aktivnega življe-
nja prostega časa.

8. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelji
ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe,
da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

III. ORGANI ZAVODA

9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.

10. člen
Strokovni organi zavoda so andragoški zbor, strokovni

aktiv in vodja izobraževalnega področja.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se

neposredno uporabljajo zakonske določbe.

11. člen
Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– dva predstavnika delavcev,
– dva predstavnika ustanoviteljev,
– en predstavnik udeležencev.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda

na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo de-
lavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delav-
cev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino
glasov delavcev, ki so volili.

Enega predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet
občine Lendava in sicer na predlog sveta Madžarske narod-
ne samoupravne skupnosti Občine Lendava.

Enega predstavnika ustanovitelja imenujejo občinski
sveti občin: Črenšovci, Turnišče, Odranci, Kobilje.

Predstavnika udeležencev izvolijo udeleženci izobraže-
vanja neposredno na tajnih volitvah. Udeleženci predlagajo
kandidate po posameznih skupinah.

12. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata

članom sveta določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tri-
člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov de-
lavcev in predstavnika udeležencev v svet in pripravi končno
poročilo, ki ga izobesi na oglasni deski zavoda ter o izidu volitev
obvesti izvoljene kandidate. Mandat članov sveta traja štiri leta.

13. člen
Členu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za

katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.

Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pri-
stojni organ na način in po postopku, določenem za imeno-
vanje oziroma razrešitev.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu prenehal mandat, o
tem takoj obvesti pristojne za imenovanja oziroma izvolitev
novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev
ali predstavniku udeležencev, takoj določi rokovnik in ime-
nuje tričlansko komisijo za izvedbo nadomestnih volitev.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

14. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni plan delovnega časa zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstav-

nika udeležencev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja problematike presež-

nih delavcev,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom osebe, ki se

izobražuje v zavodu,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda

določene naloge.

15. člen
Direktor zavoda je pedagoški in andragoški vodja in

poslovodni organ zavoda. Organizira, vodi delo in poslova-
nje zavoda, ga zastopa in je odgovoren za zakonitost njego-
vega dela.

Direktorja zavoda imenuje svet zavoda po postopku in
pod pogoji določenimi z zakonom. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem pridobiti mnenje ustanoviteljev in andragoške-
ga zbora.

16. člen
Direktor zavoda opravlja poleg naloge, ki jih določa

zakon, še naslednje naloge:
– v okviru programa zavoda vodi poslovno politiko za-

voda,
– skrbi za poslovno sodelovanje in širjenje poslovnih

stikov,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je od-

govoren za njegovo izvedbo,
– odgovoren je za uresničevanje pravic in dolžnosti

oseb, ki se izobražujejo v zavodu,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje pravic in dolžnosti

oseb, ki se izobražujejo v zavodu,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev na prvi

stopnji,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– skrbi za sredstva zavoda in z njimi gospodari v skladu

s programom in finančnim načrtom zavoda,
– sodeluje pri delu organov zavoda,
– izvaja odločitve organov zavoda,
– skrbi za ustrezno reklamiranje in predstavitev dejav-

nosti zavoda v javnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni.
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IV. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

17. člen
Ustanovitelji dajejo zavodu nepremičnine in opremo v

uporabo in upravljanje za izvajanje registrirane dejavnosti po
stanju, ki ga izkazuje zavod v bilanci stanja na dan 31. 12.
1996.

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovi-
teljev. Zavod razpolaga s premičnim premoženjem, z nepre-
mičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju usta-
noviteljev. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potre-
buje, odda v najem po predhodnem soglasju ustanoviteljev.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstav-
ka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

18. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna, lahko pa tudi z proračuna občin usta-
noviteljic v skladu z zakoni, iz prispevkov odraslih, lahko pa
tudi iz drugih virov.

Z odlokom o proračunu občin ustanoviteljic se določi
letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na
podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz let-
nega delovnega načrta zavoda.

19. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-

nostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda do viši-

ne sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 18. členom tega
akta.

Zavod je dolžan ustanoviteljem enkrat letno pošiljati
podatke o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so
potrebni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.

V. POSLOVNA TAJNOST

20. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine

in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno
tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo zlasti:
– 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 direktor v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
V skladu s tem odlokom, je potrebno svet zavoda kon-

stituirati v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega odlo-
ka. Do izvolitev sveta zavoda v skladu s tem aktom opravlja
naloge sveta dosedanji svet.

22. člen
Dosedanji direktor opravlja svoje naloge do izteka man-

data, za katerega je bil imenovan.

23. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik

Ljudske univerze Lendava, zavoda za izobraževanje odraslih
in mladine in je vpisan v sodni register pri registrskem sodi-
šču Murska Sobota 1/61-00 pod št. Srg 393/91 in prevza-
me vse pravice in obveznosti tega zavoda.

24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati statutarni

sklep št. 013-1/91-1 z dne 12. 6. 1992.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-08/8
Lendava, dne 19. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

4788. Odlok o spremembah zazidalnega načrta za
Hotelsko-rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v
Lendavi

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS,
št. 18/84) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 32/95, 20/96, 21/97 in 52/98) je Občinski svet
občine Lendava na seji dne 14. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah zazidalnega načrta za Hotelsko-
rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v Lendavi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se spremembe zazidalnega načrta za hotel-

sko rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v Lendavi, ki jih je
izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o. pod številko pro-
jekta ZN-2/98 v januarju 1998.

2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje

sestavine:
A) SPLOŠNI DEL
B) TEKSTUALNI DEL
C) SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D) GRAFIČNI DEL

II. OBMOČJE OBDELAVE

3. člen
Meja območja zazidalnega načrta je definirana z na-

slednjimi pacelami v k.o. Lendava:
– 1033/1, 1034 in 1035.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno za razvoj

hotelske in zdraviliške dejavnosti.

5. člen
Znotraj območja zazidalnega načrta je dovoljena grad-

nja objektov, ki so v osnovni funkciji hotelske in zdraviliške
dejavnosti.

6. člen
Dovoljena je gradnja objektov, ki po svoji funkciji ponu-

jajo uslužnostne storitve (znotraj predvidenih objektov).

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA

7. člen
Pri gradnji objektov in drugih ureditvah se morajo upo-

števati gradbene linije določene z zazidalnim načrtom. Vse
značilnosti urbanističnega oblikovanja znotraj območja so
podane v grafičnih prilogah sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta.

Načela urbanističnega oblikovanja veljajo enako za
predvidene objekte kot za prometne in manipulativne povr-
šine.

V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

8. člen
Tlorisna oblika objektov mora upoštevati maksimalne

horizontalne gabarite, in sicer kot je določeno v grafičnih
prilogah sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, in si-
cer za horizontalne gabarite in vertikalne gabarite.

9. člen
Odmiki med objekti morajo zagotavljati požarno var-

nost.

10. člen
Strehe objektov so kombinirane z naklonom minimal-

no, ki se prilagodijo naklonom obstoječih streh znotraj kom-
pleksa.

Dovoljena je izvedba ravnih streh (minimalni naklon), z
obveznimi horizontalnimi maskami.

11. člen
Gradbene linije objektov morajo biti v skladu z grafični-

mi prilogami zazidalnega načrta.

VI. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA,
VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER

SISTEMA ZVEZ

12. člen
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na vodo-

vodno, električno in kanalizacijsko omrežje.

13. člen
Širine predvidenih komunikacij za javni in mirujoči pro-

met so podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta in so
obvezne.

14. člen
Ogrevanje objektov se rešuje kompleksno (priključek

na obstoječo centralno kurjavo – geotermalna energija ali
lahko kurilno olje). Alternativno je možno uporabljati plin.

15. člen
Trase, zmogljivosti, mesta priključkov, hidrantna mreža

ter vsi ostali podatki v zvezi z rešitvami energetskega, vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja ter sistema zvez, so
podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta in so usklaje-
ne s soglasji pristojnih služb.

16. člen
Ob območju je dovoljena postavitev ograje do višine

1,20 m. Ograja je obvezno živa meja ali kombinirani avtohto-
ni materiali.

Ograja ne sme zmanjšati prometne preglednosti.

VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH VPLIVOV

17. člen
Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju kom-

pleksa, je potrebno zbirati v primerne posode in odvažati na
odlagališče komunalnih odpadkov. Zbiranje odpadkov je
obvezno ločeno (selektivno zbiranje odpadkov).

18. člen
Fekalna kanalizacija se odvaja v obstoječe kanalizacij-

sko omrežje.
Odvodnja meteorne vode s streh objektov je preko

peskolovcev v bližnji potok.

19. člen
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se

ne presegajo mejne vrednosti določene s 1. stopnjo zahtev-
nosti.

20. člen
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD,

PZI), je potrebno upoštevati vse pogoje in soglasja, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA

21. člen
Pred pričetkom gradnje vseh predvidenih objektov v

območju, ki se ureja z zazidalnim načrtom, je obvezno zago-
toviti minimalno infrastrukturno omrežje, ki obsega promet-
no, kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje, sicer pa
je možno vse predvidene gradnje izvajati sočasno.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA

22. člen
Do realizacije zazidalnega načrta ostanejo vsa zem-

ljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z odlokom o
sprejetju zazidalnega načrta niso dovoljeni.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

23. člen
Investitor predvidenih gradenj v območju zazidalnega

načrta si opremo stavbnega zemljišča (vodovod, elektrika,
odvajanje odplak in parkirišča) zagotavlja sam.
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XI. TOLERANCE

24. člen
Tolerance pri horizontalnih gabaritih objektov na ob-

močju zazidalnega načrta so možne v skladu z grafičnimi
prilogami zazidalnega načrta v okviru maksimalnih horizon-
talnih gabaritov, ki se ne smejo spreminjati, oziroma se
lahko spreminjajo le v primeru, da to kvarno ne vpliva za
sosednje objekte, naprave in površine, kar se mora ned-
vomno ugotoviti v postopku izdelave posebnih strokovnih
podlag.

K tako izdelanim strokovnim podlagam se morajo pri-
dobiti soglasja pristojnih organov in organizacij.

Soglasja pristojnih organov in organizacij je potrebno
pridobiti le v primeru spremembe funkcije predvidenih ob-
jektov.

XII. KONČNE DOLOČBE

25. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, orga-

nizacijam in skupnostim pri upravnem organu Občine Len-
dava.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati grafični

del odloka o zazidalnem načrtu za Hotelsko-rekreacijsko in
zdraviliško dejavnost v Lendavi (Uradne objave, št. 34/78),
in sicer v delu, ki se nanaša na hotelsko in zdraviliško
dejavnost.

Meja območja je razvidna iz grafičnih prilog sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta.

28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-01/98
Lendava, dne 14. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

LJUTOMER

4789. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka
lokacijskega načrta centralne čistilne naprave
Ljutomer

Na podlagi 36., 37. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 28. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) izdaja
župan Občine Ljutomer

S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve osnutka

lokacijskega načrta centralne čistilne naprave
Ljutomer

1
Podaljša se javna razgrnitev osnutka lokacijskega načr-

ta centralne čistilne naprave Ljutomer.

2
Javna razgrnitev bo trajala do 8. januarja 1999.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-4-5/98
Ljutomer, dne 18. decembra 1998.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

LUČE

4790. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Luče v letu 1999

Občinski svet občine Luče je na podlagi 148. člena
ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-I), na podlagi
57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 in 74/98), na podlagi zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter 17. člena
statuta Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje,
Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) na 33. redni seji
dne 13. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Luče v letu 1999

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Luče za leto

1999 se financiranje proračunskih potreb začasno izvaja na
podlagi tega sklepa.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upora-

bljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po
proračunu za leto 1998. V tem obdobju je dovoljeno plačati
tudi že prevzete obveznosti iz leta 1998.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja ni dovoljeno začeti z

izvajanjem novih investicij, ki niso bile zajete v proračunu za
leto 1998.

4. člen
Prihodki in odhodki realizirani v obdobju začasnega

financiranja so sestavni del proračuna Občine Luče za leto
1999 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
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5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998
dalje.

Št. 002-26/98
Luče, dne 13. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Luče
Alojz Selišnik l. r.

LOGATEC

4791. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1999

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Logatec (Uradni list
RS, št. 65/93) in 21. člena statuta Občine Logatec (Loga-
ške novice, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na
1. redni seji dne 22. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 1999

I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 1999 dalje 0,0256 SIT, v enaki višini za vse
uporabnike.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 414-4/98
Logatec, dne 22. decembra 1998.

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l. r.

LOŠKI POTOK

4792. Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Loški Potok v letu 1999

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine
Loški Potok na seji dne 19. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Loški Potok v letu 1999

1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1999 se

javna poraba Občine Loški Potok začasno financira po pro-
računu za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti

mesečno povprečno 1/12 sredstev proračuna za leto 1998.

3. člen
Služba za izvrševanje proračuna občine mora izvrševati

plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov pred-
hodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o finan-
ciranju občin in druga določila, opredeljena v odloku o pro-
računu občine.

4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del

občinskega proračuna za leto 1999.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu,

uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 405-04/98-2
Loški Potok, dne 19. decembra 1998.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

METLIKA

4793. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Metlika

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi določil zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 –
odločba US in 56/98) ter 17. člena statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 41/95 in 76/98) je Občinski svet
občine Metlika na seji, dne 18. 12. 1998 sprejel na pred-
log župana

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Metlika

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini

Metlika se v letu 1999, do sprejetja proračuna Občine Met-
lika za leto 1999, začasno financirajo na podlagi sprejetega
proračuna Občine Metlika za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti

toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih za
enako obdobje prejšnjega proračunskega leta. V tem ob-
dobju se bodo zagotavljala tudi sredstva za nove naloge na
področju kulture, ki bodo prenesene s 1. 1. 1999 iz držav-
ne ravni na lokalno raven.
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3. člen
Pri začasnem financiranju po prejšnjem členu se smejo

mesečno uporabljati dvanajstine sredstev po proračunu za
leto 1998.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto
1998.

5. člen
Določila odloka o proračunu Občine Metlika za leto

1998, se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Obči-
ne Metlika za leto 1999.

6. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
za leto 1999.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

Št. 403-36/98
Metlika, dne 18. decembra 1998.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

MISLINJA

4794. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Mislinja

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena statuta Obči-
ne Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 46. seji dne 24. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest

v Občini Mislinja

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Mislinja z uvedenim uličnim

sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju

Mislinja.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Mislinja in ceste med

naselji v Občini Mislinja in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom, razvr-

ščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v sosednji občini so:

Začetek Preostala
ceste Dolž. dolžina c.

Številka ali Konec ceste ceste Namen v sosed.
Z. š. ceste odseka Potek ceste ali odseka v m uporabe občini (m)

1. 261 01 0 4 Megalec–Pik–Graška Gora 696 4. 532 LC 2.176
2. 261 02 0 4 Gornji Dolič–Legner–odcep Graška Gora 377030 6.893 LC
3. 450 09 0 4 Paka–Paški Kozjak–Gornji Dolič 431 8.685 LC 7.485
4. 261 03 0 431 Hudovernik–Kričej–odcep Špik 450090 4.019 LC
5. 261 04 0 431 Hudovernik–Paka (odcep Tolsti Vrh) 261060 4.752 LC
6. 261 05 0 261060 Oder–Pečenik–odcep Paka 261040 2.612 LC
7. 261 06 0 4 Šentlenart–Papež–Zlodej–Večkov jarek 460030 8.592 LC 2.031
8. 261 07 0 4 Šentlenart–Zilc–Komisija struga reke Misl. 14.420 LC
9. 261 08 0 261070 Sejmišče–Sp. Dovže–Krofova žaga 4 4.958 LC
10. 261 09 0 4 Šentlenart (KZ Ledina)–Krenker–Šentilj 261080 6.390 LC
11. 261 10 0 4 Ahac–Šentilj 261080 500 LC
12. 261 11 0 261080 Zg. Dovže–Brešar–Turičnik 932 9.446 LC 1.228
13. 261 12 0 932 cesta Pungart–Partizanka Partizanski dom, LC

Legen 168 729 LC 2.730
14. 377 16 0 377130 Ribič–Sv. Andraž–Dovže(Sv. Urh) 261080 380 LC 2.310
15. 460 03 0 640040 Kavčič–Lepko–Srednji Dolič 431 1.391 LC 3.257

SKUPAJ 78.299 LC
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5. člen

Lokalne ceste v naselju Mislinja, kjer je uveden ulični sistem razvrščene v podkategorijo so:
krajevne ceste (LK)

Začetek Preostala
ceste Dolž. dolžina c.

Številka ali Konec ceste ceste Namen v sosed.
Z. š. ceste odseka Potek ceste ali odseka v m uporabe občini (m)

1. 262 01 0 261080 Mencinger–Skarlovnik (Sejmišče) Sejmišče 49 171 LK
2. 262 02 0 261080 Štinjek–Škrinjar Sejmišče 50 111 LK
3. 262 03 0 261080 Skarlovnik–Zupanc 262050 65 LK
4. 262 04 0 261080 Pečko–Preininger 262050 65 LK
5. 262 05 0 262060 Nabernik–odcep Stvarnik Prisoje 17 184 LK
6. 262 06 0 261080 Golob–Fortin Ob gozdu 23 152 LK
7. 262 07 0 261070 Šertel–Rošer (Ob Gozdu) 262080 292 LK
8. 262 08 0 261070 Gasilski dom–stara ambulanta 261080 243 LK
9. 262 09 0 261070 Šmon–Gros Sejmišče 4 73 LK
10. 262 10 0 261070 Gozdarska cesta–Lorber Gozdarska c. 20 25 LK
11. 262 11 0 Gozdar. Robnik–Jerele Gozdarska c. 45 368 LK

c. 16
12. 262 12 0 261070 Gozdarska cesta – Lazić Gozdar. c 41 27 LK
13. 262 13 0 261070 most Prevent – Lavre 261070 276 LK
14. 262 14 0 261070 Gozdarska cesta – Prevent (skladišče) Gozdarska c. 71 132 LK
15. 262 15 0 261070 Gozdarska cesta – odcep Rihter Gozdar. c. 100 62 LK

SKUPAJ 2.246

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Začetek Preostala
ceste Dolž. dolžina c.

Številka ali Konec ceste ceste Namen v sosed.
Z. š. ceste odseka Potek ceste ali odseka v m uporabe občini (m)

1. 761 01 0 4 most Paka–Žičkar Kozjak 25b 203 JP
2.  761 02 0 4 most Paka–Florjančič Kozjak 14a 54 JP
3. 761 03 0 4 Paul mlinar–Kukovič Kozjak 4b 219 JP
4. 761 04 0 261010 Megalec–dostop Huda luknja dostop H. luknja 287 JP
5. 761 05 0 4 most Paka–Ledinek Zavše 88b 170 JP
6. 761 06 0 4 Gašper–železniška postaja–Kitek 431 850 JP
7. 761 07 0 4 Arnej–Voglar–glavna cesta 4 4 438 JP
8. 761 08 0 Gornji Voglar–Hudovernik Gor. Dolič 93 170 JP

Dolič 83
9. 761 09 0 Gornji Voglar–Lihtineger 261020 288

Dolič 83
10. 761 10 0 261020 Lihtineger–Skočaj Gornji Dolič 65a 20 JP
11. 761 11 0 261020 Sešel–Javornik Gornji Dolič 77 160 JP
12. 761 12 0 261020 nova zazidava pri jezeru priklj. Pejovnik

Gornji Dolič n. h. 270 JP
13. 761 13 0 261020 Odcep Legnar–Osnovna šola Završe Završe 55 372 JP
14. 761 14 0 4 odcep Dvorjak Gornji Dolič 75a 110 JP
15. 761 15 0 4 Marhatov peskokop–Hlastec Gornji Dolič 58a 94 JP
16. 761 16 0 4 Aberšek–Koletnik Movže 31 401 JP
17. 761 17 0 450090 Boštjan–Ramšak Kozjak 10 690 JP
18. 761 18 0 431 Hof–odcep Potoški jarek 450090 338 JP
19. 761 19 0 431 Bobnar–Stropnik Gornji Dolič 42 199 JP
20. 761 20 0 431 Skarlovnik–odcep Rebernik odcep G. Dolič 41 181 JP
21. 761 21 0 Gornji Mlinšek–Grajfoner Gor. Dolič 129 83 JP

Dolič 127
22. 761 22 0 4 Gasilski dom Dolič–Pavlič Gor. Dolič 39a 140 JP
23. 761 23 0 431 Repolusk–Jastrobnik–župnišče Gor. Dolič 27 434 JP
24. 761 24 0 Srednji Repolusk–Osnovna šola Sred. Dolič 4 70 JP

Dolič 2
25. 761 25 0 Gornji Jastrobnik–Pogorevc 261040 72 JP

Dolič25
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Začetek Preostala
ceste Dolž. dolžina c.

Številka ali Konec ceste ceste Namen v sosed.
Z. š. ceste odseka Potek ceste ali odseka v m uporabe občini (m)

26. 761 26 0 Gornji Jastrobnik–Pogladičevo korito Sred. Dolič 12 358 JP
Dolič25

27. 761 27 0 431 Igrišče OŠ Dolič–Javornik Kozjak 71 243 JP
28. 761 28 0 431 Plevnik–Bricman Sred. Dolič 6 216 JP
29. 761 29 0 431 Sušec–Kozjak 431 98 JP
30. 761 30 0 431 R 431–odcep Selišnik odcep Sr. Dol. 45 410 JP
31. 761 31 0 431 R 431 (Lojzek)–Jeromel Sred. Dolič 33a 93 JP 1.318
32. 960 01 0 460010 Zg. Kolar–Lopan–Podlesnik Sred. Dolič47 150 JP
33. 761 32 0 261060 cesta Tolsti Vrh–Colnarca Šentlenart 62 140 JP
34. 761 33 0 4 G 4–Makovšek Šentlenart 53 144 JP
35. 761 34 0 262130 Prevent–smučarska skakalnica sm. skakalnica 133 JP
36. 761 35 0 262140 Praunseis–Založnik Gozdarska c. 93 55 JP
37. 761 36 0 262140 Buč–Krebl–Gozdarska cesta 261070 77 JP
38. 761 37 0 261070 Gozdarska cesta–vodohram priklj. vodohram 500 JP
39. 761 38 0 261070 Gozdarska cesta–odcep Arnenc odcep Goziroma c. 23296 JP
40. 761 39 0 261070 Papirnica–odcep Mlinšek odc. Goziroma c. 148363 JP
41. 761 40 0 261080 Mežnarc–Pušnik Šolska cesta 48 61 JP
42. 761 41 0 261090 Sovič–Jaš Pohorska c. 6 80 JP
43. 761 42 0 261090 Gros–Črep Pohorska c. 11 56 JP
44. 761 43 0 261090 Hlastec–Sovič Pohorska c. 17 79 JP
45. 761 44 0 261090 Trebec–Čas Pohorska c. 28 92 JP
46. 761 45 0 261090 Pungartnik–Krenker Pohorska c. 20 47 JP
47. 761 46 0 261090 odcep Krenker–križišče Sedovnik križišče Komisija

 – Razborca 3.600 JP
48. 761 47 0 761480 trgovina KGZ–otroški vrtec Šentlenart 31 58 JP
49. 761 48 0 261090 trgovina KGZ–stanovanjski blok Šentlenart 34 89 JP
50. 761 49 0 4 Pošta–avtobusna postaja Mislinja Šentlenart 24 170 JP
51. 761 50 0 761490 avtobusna postaja–Zila železninar Šentlenart35 92 JP
52. 761 51 0 4 Ahac–odcep Krebl Straže 30 72 JP
53. 761 52 0 4 Šiman–odcep Ameršek odc. Šentilj 88 455 JP
54. 761 53 0 4 Šiman–Mrakov jarek Završe 13 2.138 JP
55. 761 54 0 4 Kovše–Pantner Straže 80 96 JP
56. 761 55 0 4 Uranjek–odcep Sveček odc. Straže 86 310 JP
57. 761 56 0 4 Šertel–odcep Krušič odc. Straže 102 119 JP
58. 761 57 0 261080 Orož–Breznik Dovže 16 408 JP
59. 761 58 0 261080 Zgornje Dovže–most Dovžanka–sp. LočnikDovže18 493 JP
60.  761 59 0 261080 Zgornje Dovže–Inčko–Soplšek Dovže 25 501 JP
61. 761 60 0 761590 odcep Inčko–Planinšec Dovže 24 111 JP
62. 761 61 0 261080 Sv. Urh–Černjakova koča Dovže35 421 JP
63. 761 62 0 261080 Strgar–meja z

Mestno občino Slovenj Gradec odc. Razborca 2 690 JP
64. 761 63 0 261110 odcep Razborca (Zagmajster)–Jelenko Dovže 58a 91 JP
65. 761 64 0 261080 Vrzelak–odcep Razborca 261110 396 JP
66. 761 65 0 261080 Bučler–Babnik Šentilj 78 226 JP
67. 761 66 0 261090 Zaveršnik–odcep Jeraebek Šentilj36 67 JP
68. 761 67 0 261080 kapela–župnišče 261090 161 JP
69. 761 68 0 261080 cesta Šentilj–odcep Koprivnikar Šentilj 28 128 JP
70. 761 69 0 261080 cesta Šentilj–Arnežnik Šentilj 22 50 JP
71. 761 70 0 261080 cesta Šentilj–odcep Tretjak Šentilj 21 78 JP
72. 761 71 0 261080 Cesta šentilj–Osnovna Šola Šentilj 1 267 JP
73. 761 72 0 4 Krebl – čistilna naprava objekt čist. nap. 180 JP

SKUPAJ JAVNIH POTI: 21.246

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za

kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št.
347-05-144/98.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi ulic, trgov, cest in drugih prometnih površin v mestu in

naseljih v Občini Slovenj Gradec (Medobčinski uradni vestnik 352-1/83)
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9. člen
Ta odlok začne veljati na dan pravnomočnosti pogod-

benega prenosa zadevnih gozdnih cest med Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Občino Mislinja.

Št. 347–002/98
Mislinja, dne 19. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

4795. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Mislinja v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št.
U-I-13/94-95, 45/95 – odločba US RS, št. U-I-144/94-
18, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US,
9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98 in 68/98 – odločba US) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 1. seji dne 14. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Mislinja v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mislinja za leto 1999

(v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se javna poraba
začasno financira na podlagi proračuna Občine Mislinja za
leto 1998.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme uporabiti sorazme-

ren del sredstev javne porabe za preteklo leto.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega

financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
1999 in se izkažejo v njegovem zaključnem računu.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

Št. 401-1/95
Mislinja, dne 14. decembra 1998.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

MURSKA SOBOTA

4796. Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta
prešel na naslednjega kandidata z liste
Liberalne demokracije Slovenije – LDS

Na podlagi sklepa Mestnega sveta mestne občine Mur-
ska Sobota z dne 8. decembra 1998, da je članu mestnega
sveta Antonu Slavicu prenehal mandat na podlagi pete ali-

nee 37.a člena, v povezavi s 37.b členom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je občin-
ska volilna komisija na seji dne 11. 12. 1998, na podlagi
30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a,

da je mandat člana mestnega sveta prešel na nasled-
njega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije –
LDS v 1. volilni enoti.

Ta kandidat je Aleksander Šeruga, roj. 31. 3. 1944,
ekonomski tehnik, iz Murske Sobote, Stara ul. 3.

Kandidat je dne 11. decembra 1998 podal izjavo, da
sprejema mandat.

Št. 00607-2/98
Murska Sobota, dne 11. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Murska Sobota
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.

Člani:
Žarko Bejek, dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r.
Elza Čarni, dipl. prav. l. r.

PODČETRTEK

4797. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Podčetrtek

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 19. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in
58/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 2. redni seji
dne 21. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Podčetrtek

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini

Podčetrtek se v letu 1999, do sprejetja proračuna začasno
financirajo po tem sklepu.

2. člen
Realizacija nakazil posameznim porabnikom proračun-

skih sredstev v določenem mesecu lahko dosega največ
1/12 sredstev za enake naloge oziroma namene, planiranih
v proračunu prejšnje Občine Podčetrtek za leto 1998, ki so
bili namenjeni za porabnike na območju sedanje Občine
Podčetrtek.
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3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Podčetrtek za leto 1999.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 in velja do
31. 3. 1999.

Št. 06202-3/98
Podčetrtek, dne 24. decembra 1998.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, dipl. inž. str. l. r.

POSTOJNA

4798. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma
dr. Franca Ambrožiča Postojna

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni RS, št.
12/91, 8/96), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 8 /96) ter na podlagi 100.a člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 14/95) sta Občinski svet obči-
ne Postojna na 37. seji, dne 12. 11. 1998 na podlagi 16.
člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97 in 31/98) in Občinski svet občine Pivka na 33. seji
dne 11. 11. 1998 na podlagi 19. člena statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 44/95, 27/96) sprejela

O D L O K
o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca

Ambrožiča Postojna

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Občina Postojna in Občina Pivka ustanavljata s tem

odlokom javni zdravstveni zavod za opravljanje osnovne
zdravstvene dejavnosti za Občino Postojna in Občino Pivka.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v jav-
nem interesu.

Ker je večji del zdravstvene službe v Občini Pivka (obči-
na zunaj sedeža javnega zavoda) organiziran preko zasebni-
kov, je Občina Pivka kot soustanovitelj omejena le na službe
v zdravstvenem domu, ki jih nima organiziranih na svojem
območju (skladno z 12. členom zakona o zdravstveni dejav-
nosti, Uradni list RS, št. 9/92) in v tem obsegu prevzema
tudi pravice in odgovornosti ustanovitelja.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

2. člen
Imeni ustanoviteljev zavoda sta:
Občina Postojna s sedežem v Postojni, Ljubljanska

cesta 4 in
Občina Pivka s sedežem v Pivki Kolodvorska cesta 5.

III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

3. člen
Ime javnega zavoda je Zdravstveni dom dr. Franca

Ambrožiča Postojna (v nadaljevanju: zavod). Sedež zavoda
je Postojna, Prečna ulica 2.

Skrajšano ime zavoda je Zdravstveni dom Postojna.

4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem

soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod upo-
rabljati ime iz predhodnega člena.

IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA

5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in stro-

kovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje
dejavnosti, določa zavod s statutom in pravilniki.

V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

6. člen
Dejavnost zavoda je:
1. osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom

zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92):
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in pred-

laganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja
ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo
bolnikov in poškodovancev;

– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in dru-
gih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravs-
tvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;

– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in kre-
pitev zdravja;

– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zob-
nih bolezni ter rehabilitacijo;

– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z mot-
njami v telesnem in duševnem razvoju;

– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno
varstvenih in drugih zavodih;

– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
– zdravstvene preglede športnikov;
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
– diagnostične in terapevtske storitve.
2. specialistično ambulantna dejavnost v skladu z

9. členom zakona o zdravstveni dejavnosti za področja:
– diabetologija,
– okulistika,
– ortopedija,
– rentgenologija,
– kirurgija,
– internistika,
– dermatologija in angiologija,
– otolaringologija,
– medicina dela, prometa in športa,
– razvojna ambulanta in druga področja v soglasju z

ustanoviteljem.
3. druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
– programi za zdravo življenje,
– izvajanje mrliške pregledne službe.
4.  prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene

dejavnosti
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5.  koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in
zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže

6.  pedagoške naloge.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z

zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci,
ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.

Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s
standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:

– N/85.121 osnovna zdravstvena dejavnost,
– N/85.122 specialistična ambulantna dejavnost,
– N/85.130 zobozdravstvena dejavnost,
– N/85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih

ne opravljajo zdravniki,
– N/85.143 druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
– M/74.120 računovodske storitve,
– M/74.140 podjetniško in poslovno sodelovanje,
– K/70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi.

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah

pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta
odlok oziroma statut zavoda:

– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon

ali statut zavoda.

a) Svet zavoda

8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki zavarovancev in drugih uporabni-

kov, od katerih sta dva občana Postojne, eden občan Pivke,
– trije predstavniki ustanoviteljev, od katerih imenuje

dva predstavnika Občina Postojna, enega pa Občina Pivka.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposred-

no po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom
določa statut zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev ime-
nuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavnike ustanovitelja imenujeta občinska sveta ob-
čin ustanoviteljic v skladu s svojim statutom.

Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda.

9. člen
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko ponovno izvoljen

oziroma imenovan.

10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo za-

deve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov ob soglasju

ustanoviteljev,

– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odlo-
čitvam, za katere je tako določeno v statutu,

– daje prostore v najem,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev

zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem

ustanoviteljev,
– na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovne-

ga vodjo,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, ko-

misije II. stopnje in stalnih ali občasnih komisij in
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in s tem

aktom.

b) Direktor

11. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, v

skladu s statutom in zakonom, s soglasjem ustanoviteljev.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Direktor je lahko po prenehanju mandata ponovno ime-

novan.

12. člen
Direktor zdravstvenega doma:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovor-

nostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom

in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v

pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona.

c) Strokovni vodja

13. člen
Strokovno delo zavoda vodi in zanj odgovarja strokovni

vodja. Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje
se določijo v statutu in aktu o imenovanju skladno z zako-
nom.

Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda
na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovne-
ga sveta.

14. člen
Funkciji poslovodnega organa in strokovnega vodje

zavoda sta lahko združeni.

d) Strokovni svet

15. člen
Zavod ima strokovni svet.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta

zavoda določa statut zavoda v skladu z zakonom in tem
odlokom.
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VII. DELOVNA RAZMERJA

16. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravlja-

nju in uresničevanju sindikalnih pravic morajo biti urejena v
skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti
zavoda.

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

17. člen
Premoženje zavoda se izkaže v bilanci stanja zavoda, ki

je priloga ustanovnega akta. Zavod upravlja s premoženjem
v imenu in na račun ustanoviteljev.

S prostori, ki jih ne uporablja več javni zavod za svojo
dejavnost, gospodarita in upravljata ustanovitelja po terito-
rialnem načelu in jih po enakih kriterijih oddajata v najem za
opravljanje zdravstvene oziroma sorodne dejavnosti.

Z nepremičninami lahko upravlja svet zavoda po poob-
lastilu in s soglasjem posameznega ustanovitelja.

18. člen
Zdravstveni dom pridobiva sredstva s plačili za oprav-

ljene zdravstvene storitve, iz sredstev proračunov občin, iz
pogodbenih razmerij, z dotacijami in prostovoljnimi prispevki
ter iz drugih virov, določenih z zakonom

19. člen
Ustanovitelja iz občinskih proračunov zagotavljata

sredstva za investicije v zavodu in za druge obveznosti dolo-
čene z zakonom in s tem odlokom na osnovi sprejetega
programa zdravstvenega varstva v posamezni občini.

Če ni dogovorjeno drugače, se pri tem uporablja ključ
delitve glede na število prebivalcev v posamezni občini.

20. člen
Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osno-

ve dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali
za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organiza-
cijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od dona-
torjev neposredno ali preko donatorskega sklada ustanov-
ljenega na občinski ravni.

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANKLJAJA

21. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki

jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za

razvoj, medicinsko tehnološko posodobitev in opravljanje
dejavnosti, za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrže-
vanje opreme. Del presežka pa se po predhodnem soglas-
ju ustanoviteljev lahko nameni za stimulativno nagrajevanje
delavcev.

22. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v

letnem poslovnem poročilu, krijeta ustanovitelja le, če zavod
z analizo stanja po posameznih področjih dela dokaže, usta-
novitelja pa ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo zaradi
motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med
kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami.
Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zase-

deno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi
in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin, ter da
je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od
zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja
primanjkljaj.

23. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč iz-

plačanih plač, krije zavod.

24. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdob-

ju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek na-
meni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje
pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za
plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, ra-
zen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v
celoti.

25. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni pred-

met osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je prihodek
zdravstvenega doma, s katerim samostojno razpolaga, če v
celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo
osnovno dejavnost.

Prihodke iz prvega odstavka tega člena zavod ne more
razporejati v investicije ali za druge namene, če bi nastale
višje obveznosti financiranja, in če k temu ne dasta soglasja
ustanovitelja.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZDRAVSTVENEGA DOMA V PRAVNEM PROMETU

26. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s

katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi

osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremični-
nami s katerimi upravlja, kjer je potrebno soglasje ustanovi-
telja.

27. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlo-
kom in vpisom v sodni register.

28. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direk-

tor neomejeno.

29. člen
Zavod je dolžan skrbeti za investicijsko vzdrževanje in

obnavljanje stavb in skupnih prostorov, ki jih je v soglasju z
ustanoviteljem oddal v najem ali zakup koncesionarjem.

XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

30. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih

zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov, h
katerim sta dala predhodno soglasje.
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XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJEV IN ZAVODA

31. člen
Zdravstveni dom je dolžan ustanoviteljema najmanj

enkrat letno poslati podatke o poslovnih rezultatih zavoda
ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije usta-
novitelja.

32. člen
Ustanovitelja sta dolžna zavodu zagotavljati sredstva za

njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki,
ki jo z zdravstvenim domom dogovorita ter po vrsti sredstev,
ki jih za delo zavoda zagotavljata ustanovitelja.

Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven
dogovorjenega programa.

33. člen
Zavod mora od ustanoviteljev pridobiti soglasje k:
– statutu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja.

XIII. PREHODNA DOLOČBA

34. člen
Prebivalci obeh občin – ustanoviteljic, za katere je

zavod izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka,
ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega vars-
tva, razen če se ne spremenijo zakonska določila.

XIV. KONČNE DOLOČBE

35. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odlo-

ka najkasneje v treh mesecih od objave v Uradnem listu RS,
in ga predložiti v obravnavo ustanoviteljema.

36. člen
Vsi organi zavoda nadaljujejo z delom do izteka svojih

mandatov.

37. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik

Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna, ki je
vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču Koper pod
št. 1-4221-00 z dne 12. 7. 1993 in prevzame vse pravice
in obveznosti tega zavoda.

38. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambroži-
ča Postojna sprejet na Skupščini občine Postojna dne 1.
10. 1992, objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/92.

39. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmeta oba ustanovitelja.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati nasled-
nji dan po objavi.

Št.  03201-2/98         
Postojna, dne 12. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

Št. 03201/98
Postojna, dne 11. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

PREBOLD

4799. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Prebold prešel na naslednjega
kandidata

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) in
30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ter
sklepa občinskega sveta z dne 9. 12. 1998 je občinska
volilna komisija

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Prebold
prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalna demokra-
cija Slovenije, LDS, to je Franc Škrabe, roj. 13. 12. 1958,
iz Latkove vasi 244, elektrotehnik, operater.

Št. 00607/003/98
Prebold, dne 14. decembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Prebold
Jože Golič l. r.

ROGAŠKA SLATINA

4800.  Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97 in
9/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 5. izredni
seji dne 17. 11. 1998 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 1999
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1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 znaša 0,12 SIT.

2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.

1999 dalje.

3
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1998, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 13/98.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 06202-0005-1/98
Rogaška Slatina, dne 19. novembra 1998.

Predsednik Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina

Anton Krivec l. r.

ROGAŠOVCI

4801. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Rogašovci za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne
29. 12. 1998

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Rogašovci za leto 1999

1. člen
Do sprejema proračuna Občine Rogašovci za leto

1999 se v prvem četrtletju financira javna poraba po prora-
čunu za leto 1998, določenim z odlokom o proračunu Obči-
ne Rogašovci.

2. člen
Proračunskim porabnikom iz tekoče porabe se v ob-

dobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini
1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu
z odlokom o proračunu za leto 1998.

3. člen
Vsi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem

odloku so sestavni del proračuna za leto 1999.

4. člen
Sredstva v okviru investicijske porabe se prioritetno

namenijo za pokrivanje prenesenih pogodbenih obveznosti
iz preteklega obdobja, skladno z dinamiko prilivov, likvid-
nostjo in možnostmi proračuna.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 403-04-470/98-2
Rogašovci, dne 29. decembra 1998.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, dipl. ek. l. r.

SEMIČ

4802. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja
proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Se-
mič (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Semič, na 38. seji dne 3. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno

servisne cone Vrtača pri Semiču

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za del ob-

močja proizvodno servisne cone Vrtača v Semiču, ki ga je
izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije februarja
1998 pod številko 1978.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev odloka,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– grafične priloge:

– kopija katastrskega načrta M 1:2880,
– zazidalna situacija M 1:500,
– prometne ureditve M 1:500,
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1:500,
– regulacija in parcelacija M 1:500.

3. člen
Zazidalni načrt obsega:
– mejo območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradi-

tve,
– urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko

oblikovanje objektov,
– prometne ureditve,
– komunalne in energetske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta in začasna na-

membnost zemljišč,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazi-

dalnega načrta.
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II. MEJA OBMOČJA

4. člen
Meja zazidalnega načrta poteka po naslednjih mejah

parcel v k.o. Semič: 3221/2, 3226/1, 3222/1, 3224,
3275/1 na severu, 3275/1 na vzhodu in jugu ter 5161/1,
3261/1, 3258, 3256, 3255/1, 3254, 3227, 3226/2,
3226/3, 3221/2 na zahodu.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

5. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno za proizvod-

ne, servisne, skladiščne, transportne, prometne, komunal-
ne in energetske, storitvene, trgovske in gostinske dejavno-
sti ter šport in rekreacijo pod pogojem, da dejavnosti nimajo
škodljivih vplivov na okolje ter na bivalne in delovne pogoje v
zazidalnem območju in izven njega. Parcela št. 6 je name-
njena za gostinstvo šport in rekreacijo.

Na posamezni parceli so dopustne spremembe dejav-
nosti, skladno z osnovno namembnostjo, opredeljeno v za-
zidalnem načrtu.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

6. člen
Urbanistična zasnova določa predvsem:
– regulacijske elemente,
– lego in velikost parcel,
– lego in velikost območij stavbišča,
– merila in pogoje prometnega in komunalnega ureja-

nja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin.

7. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijska linija (RL) poteka ob robu pločnika, kole-

sarske steze ali zelenice,
– gradbena meja (GM) poteka ob cestah A, B in C

12 m od roba pločnika ali zelenice, ob cesti D poteka 10 m
od roba pločnika na severni strani in 8 m od roba zelenice
na južni strani ceste,

– gradbena linija (GL) poteka 18,5 m od osi lokalne
ceste.

8. člen
Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja mora

biti enotno. Primarna smer oblikovanja je vzporedno z lokal-
no cesto Semič–Jugorje, sekundarna smer oblikovanja je
pravokotno na primarno smer.

V območjih prekoračenega hrupa mora urbanistično
oblikovanje in arhitekturno oblikovanje objektov upoštevati
pasivno in aktivno protihrupno zaščito.

9. člen
Zazidalni načrt določa 22 gradbenih parcel, ki so

orientirane vzporedno ali pravokotno na osnovno cestno
omrežje. Vse parcele so dostopne z osnovnega cestnega
omrežja.

Na gradbeni parceli je določeno območje stavbišča za
postavitev objektov, z minimalnim odmikom 5 m od sosed-
njih parcel (nezazidljiv pas). Objekti morajo biti postavljeni z
eno fasado na gradbeno mejo ali gradbeno linijo in so lahko

manjši od velikosti območij stavbišč. Izraba zazidljivega dela
parcele ne sme presegati 40% površine gradbene parcele.

Dopustno je združevanje ali delitev parcel in območij
stavbišč pod pogoji, ki veljajo za osnovne parcele in stavbiš-
ča (odmiki stavbišča od prometnih površin in sosednjih par-
cel, smeri uvozov).

10. člen
Objekti na posamezni parceli morajo biti oblikovani

enotno. Objekti z večjim volumnom morajo biti členjeni v
horizontalni smeri in izvedeni s prekinitvami, usklajeno s
funkcionalnimi in tehnološkimi zahtevami in možnostmi.
Manjši objekti so v oblikovanju podrejeni oblikovanju večjih
objektov. Oblikovanje vogalov in vhodov v objekte mora biti
poudarjeno.

Maksimalna etažnost objektov je (K)+P+1.
Strehe morajo biti simetrične dvokapnice, naklon stre-

šin do 35°, kritina temne barve. Sleme mora biti orientirano
po dolžini objekta. Za objekte večjih tlorisnih dimenzij so
dopustne ravne strehe in položne dvokapnice z naklonom
do 25°. Ločne, žagaste in druge industrijske strehe so
dopustne le na delih objektov, kjer to zahteva tehnološki
proces.

Fasade so iz tipskih betonskih ali pločevinastih ele-
mentov, fasadne opeke ali ometa. Barve fasad morajo biti
bele ali v svetlih pastelnih tonih.

11. člen
Površine za manipulacijo in skladiščenje vnetljivih in

nevarnih snovi morajo biti pokrite in urejene tako, da more-
bitno razlitje ne bo ogrožalo podzemnih vod.

12. člen
Ograje so žičnate, višine 2,5 m z obojestransko gosto

zazelenitvijo. Znotraj gradbenih parcel so dopustne funkcio-
nalne transparentne ograje višine 2 do 2,5 m.

13. člen
Panoji z usmeritvami in informacijami se postavijo ob

vhodu v območje zazidalnega načrta. Panoji morajo biti enot-
no oblikovani in dobro čitljivi, njihova postavitev ne sme
motiti značilnih vedut in preglednosti križišč.

V. PROMETNE UREDITVE

14. člen
Območje zazidalnega načrta se prometno navezuje na

lokalno cesto L 2506 Semič–Jugorje.
Prometno omrežje območja sestavljajo ceste A, B in C,

ki omogočajo krožen promet ter cesta D. Ceste so široke 6
m. Priključka na lokalno cesto cesto morata biti čim bolj
pravokotna in v niveleti s cesto.

Zazidalni načrt določa podaljšanje ceste A proti jugu
kot del nove cestne povezave s Semičem mimo pokopališča
in avtobusno postajališče ob lokalni cesti.

Smeri dostopov na parcele iz osnovnega prometnega
omrežja so obvezne.

15. člen
Za mirujoči promet so predvidene parkirne površine ob

vhodih na gradbene parcele na investitorjevem zemljišču.
Število parkirnih mest mora biti v skladu z normativi za posa-
mezno dejavnost. Dopustna je širitev parkirnih površin na
nezazidljiv pas gradbene parcele.

Na parcelah je dopustna ureditev javnih parkirnih povr-
šin, na parcelah št. 7 in 22 je dopustna ureditev parkirišč.
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16. člen
Zazidalni načrt določa enosmerno kolesarsko stezo na

južni strani lokalne ceste, ob cesti A je predvidena dvosmer-
na kolesarska steza. Minimalna širina enosmerne kolesar-
ske steze je 1,5 m, dvosmerne steze pa 2 m.

Kolesarska steza je z dvignjenim robnikom in zelenico
ločena od cest ter z dvignjenim robnikom od pešpoti.

17. člen
Peš površine so predvidene ob javnih cestah. Z dvig-

njenim robnikom in zelenico so ločene od motornega pro-
meta. Minimalna širina pločnika je 1,5 m.

Na območju trgovskih in gostinskih dejavnosti se peš
površine urejajo kot manjši trgi pred vhodi v objekte z vso
pripadajočo ulično opremo.

Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v ob-
močjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.

VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE

18. člen
Objekti v območju urejanja se morajo priključiti na jav-

na komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo,
odvajanje odpadnih in meteornih vod, oskrbo z električno
energijo, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.

Bodoči investitorji morajo predvideti pri investiciji pri-
ključek na plinovodno omrežje.

19. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko

omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem
telesu in zelenicah tako, da bo možno etapno izvajanje ter
neposredno priključevanje objektov in ureditev.

Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
in energetskih vodov in lokacij naprav ter mest priključeva-
nja zaradi ustreznejših rešitev ter ustreznejše oskrbe in ra-
cionalnejšega etapnega izvajanja zazidalnega načrta.

Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno ter upoštevati specifične talne razmere.

20. člen
1. Oskrba z vodo:
1.1 Oskrba z vodo je predvidena iz obstoječega pri-

marnega vodovoda, ki poteka preko severnega dela zazidal-
nega območja.

1.2 Vodovodno omrežje je zasnovano v obliki dveh
zank, ki omogočata dvostransko napajanje zazidalnega ob-
močja. Poteka ob cestah A, B, C in D ter po zelenici v
podaljšku ceste D.

1.3 Vodovodno omrežje je treba dimenzionirati za po-
trebe sanitarne in tehnološke vode ter za požarno zaščito.

1.4 Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti
na sanitarnem vodu na razdalji od 60 do 80 m.

1.5 Investitorji, ki imajo večje potrebe po tehnološki
vodi morajo uporabljati zaprte sisteme tehnoloških vod.

2. Odvajanje odpadnih in meteornih vod:
2.1 Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
2.2 Fekalne in odpadne vode iz severnega dela zazi-

dalnega območja se odvajajo gravitacijsko ali z individualnim
prečrpavanjem neposredno v obstoječo kanalizacijo s cen-
tralno čistilno napravo.

2.3 Fekalne in odpadne vode z južnega dela zazidalne-
ga območja se odvajajo po fekalni kanalizaciji ob cestah A in
C v črpališče ob cesti B ter po tlačnem vodu v obstoječo
kanalizacijo.

2.4 Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpu-
stom v kanalizacijo ustrezno očistiti in nevtralizirati.

2.5 Meteorne vode z utrjenih prometnih, manipulativ-
nih in zunanjih skladiščnih površin se odvajajo preko lovilcev
olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo z iztokom v poniko-
valnice. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vplivnega
območja prometnih površin.

2.6 Pred odvodom v meteorno kanalizacijo mora biti
zagotovljeno zadržanje, čiščenje in neutraliziranje onesna-
ženih požarnih vod ob intervenciji.

2.7 Čiste meteorne vode s streh in zelenih površin se
odvajajo neposredno v meteorno kanalizacijo.

3. Oskrba z električno energijo:
3.1 Oskrba zazidalnega območja z električno energi-

jo je predvidena iz nove transformatorske postaje ob cesti
A. V prvi etapi izvajanja zazidalnega načrta je dopustno
napajanje iz obstoječe transformatorske postaje. Dopust-
na je izvedba več transformatorskih postaj, skladno s po-
trebami investitorjev.

3.2 Predvidena transformatorska postaja se napaja iz
obstoječega 20 KV daljnovoda, ki se v območju zazidalnega
načrta kablira.

3.3 Visoko in nizkonapetostno elektroomrežje se izve-
de kabelsko v kabelski kanalizaciji.

4. Ogrevanje objektov:
4.1 Ogrevanje objektov in za pripravo tople sanitarne

vode je individualno s kurilnim oljem, ki ga je potrebno
hraniti v enoplaščni cisterni v lovilnem bazenu v objektu ali s
plinskimi kontejnerji.

4.2 V območju zazidalnega načrta je dopustna izvedba
plinske postaje in plinovodnega omrežja.

5. Javna razsvetljava:
Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah. Izvede se

s kabli v električni kabelski kanalizaciji. Napajanje bo izve-
deno preko prižigališča iz predvidene transformatorske po-
staje.

6. Telekomunikacijsko omrežje:
Telekomunikacijsko omrežje zazidalnega območje se

priključi na telefonsko centralo v Semiču. Izvede se s kabli v
kabelski kanalizaciji ob osnovnem cestnem omrežju.

7. Zbiranje in odstranjevanje odpadkov:
7.1 Investitorji morajo zagotoviti zbirna in odjemna me-

sta za komunalne odpadke na lastni parceli. Prostor, kjer
bodo nameščene posode mora biti utrjen, pokrit in ograjen,
zagotovljeno mora biti redno čiščenje.

7.2 Investitorji morajo zagotoviti sortiranje odpadkov
ter ločeno in varno ravnanje s posebnimi odpadki.

VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

21. člen
Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z

zelenimi površinami izven meja zazidalnega načrta. Urejanje
zelenih površin mora biti enotno.

Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in ozele-
niti. Na zelenicah ob cestah je drevje praviloma oblikovano v
enovrstne drevorede. Večje površine za mirujoči promet
morajo biti izvedene z zelenicami, zasajene z drevjem. Za-
ščitno zelenje je zasajeno na zelenicah med objekti in cesto
Semič–Jugorje.

Zasaditev zelenih površin in drevoredov se izvede z
avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.

Posegi v teren morajo biti izvedeni z blagimi in ozele-
njenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le na mestih,
kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi mo-
rajo biti izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s plezalkami.
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VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

22. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah, skladno s

fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infra-
strukture.

Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi
elementi zunanje ureditve.

Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ure-
ditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena
celota v okviru določenih gabaritov z vso pripadajočo pro-
metno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Etapno iz-
vajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na so-
sednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infra-
strukturo.

Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno vars-
tvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi izvajanja posa-
meznega območja ali parcele.

23. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo

dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne
so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da
ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
ZAZIDALNEGA NAČRTA

24. člen
Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni

predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in ure-
ditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega dovoljenja
in z dokazili o upoštevanju določil o varovanju okolja. Sklad-
nost z zazidalnim načrtom preverja za posege v prostor
pristojna služba Občine Semič in pristojna strokovna organi-
zacija.

25. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in ener-

getske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti ustrezno komunalno in energetsko oskr-

bo,
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalne

in energetske infrastrukture,
– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine

sočasno z dograditvijo objektov, prometne, komunalne in
energetske infrastrukture,

– izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati
na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delov-
nih razmer v območju zazidalnega načrta in v okolici.

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Zazidalni načrt iz. 1. člena odloka je stalno na vpogled

pri Občini Semič, Upravni enoti Črnomelj in pri Urbanistič-
nem inštitutu RS.

27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

inšpekcija.

28. člen
Ta odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 350-032-02/98
Semič, dne 3. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

SEŽANA

4803. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika
prešel na naslednjega kandidata

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana št.
032-01-1/98 z dne 15. 12. 1998, da je članu Občinskega
sveta občine Sežana Miroslavu Klunu prenehal mandat na
podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in odl. US, Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98 ter
obvezna razlaga DZ, Uradni list RS, št. 63/95), je občinska
volilna komisija na seji dne 22. decembra 1998 na podlagi
tretjega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94,
45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98 ter obvezna razlaga
DZ, Uradni list RS, št. 63/95) in 18. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a,

da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednje-
ga kandidata z liste Obrtno podjetniška lista Neodvisnih
kandidatov v Občini Sežana za volitve članov Občinskega
sveta občine Sežana.

Ta kandidat je Stanko Puhar, roj. 4. 5. 1955, iz Dan pri
Sežani 88a.

Kandidat je dne 21. 12. 1998 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat.

Št. 006-07-2/98-34-1
Sežana, dne  22. decembra 1998.

Predsednica
Vesna Zobec l. r.

SLOVENJ GRADEC

4804. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v
obdobju od 1. 1. do 31. 3. 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95,63/95, 73/95 – od-
ločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odločba US) in
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8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 41/95 in 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gra-
dec na seji dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju
od 1. 1. do 31. 3. 1999

1. člen
Potrebe proračunskih uporabnikov se v obdobju od

1. 1. do 31. 3. 1999 začasno financirajo po proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko porabi četr-

tina porabljenih sredstev po proračunu za preteklo leto.
Poraba sredstev se lahko poveča za nove naloge na področ-
ju kulture, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna od
1. 1. 1999 dalje.

3. člen
Sredstva, razporejena v obdobju začasnega financira-

nja, se vključijo v proračun Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 1999.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št.40302/00001/98
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1998.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 1999

Na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) ter na podlagi
13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 78/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji
dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 1999

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto
1999 znaša 0,055 SIT.

II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 414-118/95
Slovenj Gradec, dne 17. decembra 1998.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

ŠENTJERNEJ

4806. Odlok o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Šentjernej v letu 1999

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne pora-
be (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94)
ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) je Občinski svet občine
Šentjernej na 1. seji dne 14. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Šentjernej v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šentjernej za leto 1999

se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno na-
daljuje na podlagi proračuna Občine Šentjernej za leto 1998.
Pri začasnem financiranju po prejšnjem citatu se mesečno
porabi največ dvanajstina proračuna za prejšnje leto.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestav-

ni del proračuna Občine Šentjernej za leto 1999 in se
morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto

1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega finan-
ciranja.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 403-06/98
Šentjernej, dne 14. decembra 1998.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

ŠTORE

4807. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Štore za leto 1999

Občlinski svet občine Štore je na podlagi 148. člena
ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-I), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) ter 81. člena
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) na 1. redni
seji sveta dne 17. 12. 1998 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Štore za leto 1999

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Štore za leto

1999 se financiranje proračunskih potreb začasno izvaja na
podlagi tega sklepa.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upo-

rabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po
proračunu za leto 1998. V tem obdobju je dovoljeno plačati
tudi že prevzete obveznosti iz leta 1998.

3. člen
Prihodki in odhodki, realizirani v obdobju začasnega

financiranja, so sestavni del proračuna Občine Štore za leto
1999 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.

Štore, dne 17. decembra 1998.

Župan
Občine Štore

Franci Jazbec l. r.

TRŽIČ

4808. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta deponije odpadkov Kovor

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 10. in 33. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 10/98) ter 10., 34. in 90. člena statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je župan
Občine Tržič dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

deponije odpadkov Kovor

1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta deponi-

je odpadkov Kovor, (tekstualni in grafični del), ki ga je izdelal
Razvojni center Radovljica, d.o.o., Kranjska c. 13, Radovlji-
ca, št. projekta 13/98 – oktober 1998.

2
Osnutek bo javno razgrnjen na hodniku pred uradom

za urejanje prostora v prvem nadstropju Občine Tržič, Trg
svobode 18, Tržič, od 28. decembra 1998 do 28. januarja
1999.

3
Pisne pripombe k osnutku ureditvenega načrta se lah-

ko vpišejo v knjigo pripomb na uradu za urejanje prostora
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali pošlje na Občino
Tržič – urad za urejanje prostora, Trg svobode 18, Tržič.

4
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji

dan razgrnitve.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VERŽEJ

4809. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana
Občine Veržej

Na podlagi 90. člena zakona o volitvah v lokalne skup-
nosti, Občinska volilna komisija občine Veržej objavlja

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane sveta in župana

Občine Veržej

Na volitvah za župana Občine Veržej dne 22. 11. 1998
je bilo vpisanih v volilni imenik 1121 volivcev. Vseh oddanih
glasovnic je bilo 832. Neveljavnih je bilo 14 glasovnic.

Rezultati:

Kandidat Glasov % glasov Stranka

1. Alojz Prelog 108 13,11 SKD
2. Drago legen 710 86,89 SLS

Na volitvah za člane občinskega sveta, je OVK ugotovi-
la naslednje rezultate:

I. Volilna enota Banovci

Kandidat Glasov % glasov Stranka

1. Franc Marinič 13 11,11 DeSUS
2. Vanda Novak 24 20,51 LDS
3. Janez Roškar 14 12,11 SKD
4. Majda Kolbl 67 57,26 neodvisna

II. Volilna enota Bunčani

1. Anton Rantaša 8 6,67 DeSUS
2. Stanko Vršič 27 22,50 DeSUS
3. Slavko Jureš 55 45,83 SLS
4. Milan Vrabelj 44 36,67 LDS
5. Slavko Petovar 86 71,67 SLS

III. Volilna enota Veržej

1. Vinko Kapun 48 15,82 SKD
2. Alojz Topolovec 25 8,42 SDS
3. Angelca Fras 60 20,20 DeSUS
4. Benjamin Vinkovič 55 18,52 SLS
5. Andrej Fras 35 11,78 LSD
6. Franc Zadravec 40 13,47 DeSUS
7. Milan Verbanjšak 54 18,18 SKD
8. Nada Bunderl-Rus 191 64,31 Neodvisna
9. Zoran Repija 47 15,49 SDS

IV. Volilna enota Veržej

1. Ivan Veberič 56 20,14 DeSUS
2. Matija Galunder 65 23,38 SLS
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3. Franc Hedežek 41 14,75 LDS
4. Anton Bobnjar 41 14,75 SDS
5. Lilijana Kosi 32 11,51 SDS
6. Mirko Hanžekovič 99 35,61 SLS
7. Andrej Sraka 96 34,53 SKD
8. Stanislav Ciglar 42 15,11 SKD
9. Erih Mohorko 37 13,31 DeSUS

V skladu s 107. členom ZLV je bil za župana Občine
Veržej izvoljen Drago Legen, roj. 8. 7. 1956, Ul. Franja
Kozarja 34, Veržej.

V skladu z 11. členom ZLV so bili v Občinski svet
občine Veržej izvoljeni naslednji kandidati:

1. Majda Kolbl, roj. 8. 2. 1963, Banovci 14, I. VE,
2. Slavko Jureš, roj. 22. 6. 1956, Bunčani 5, II. VE,
3. Slavko Petovar, roj. 26. 7. 1973, Bunčani, II. VE,
4. Angelca Fras, roj. 20. 1. 1940, Mladinska 13, Ver-

žej, III. VE,
5. Nada Bunderl Rus, roj. 7. 4. 1956, Mladinska 7,

Veržej, III. VE,
6. Mirko Hanžekovič, roj. 30. 9. 1948, Frana Kovači-

ča 8, Veržej, IV. VE,
7. Andrej Sraka, roj. 28. 10. 1956, Mlinska 21, Ver-

žej, IV. VE.

Veržej, dne 23. novembra 1998.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Veržej
Ciril Logar, dipl. prav. l. r.

VOJNIK

4810. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98), v skladu s statutom Občine
Vojnik in na podlagi odloka o proračunu Občine Vojnik (Urad-
ni list RS, št. 38/98) je Občinski svet občine Vojnik na
1. seji dne 11. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu

Občine Vojnik za leto 1998

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vojnik

za leto 1998 tako, da glasi:
Proračun Občine Vojnik za leto 1998 znaša:

Prihodki: SIT
I. Prihodki za zagotovljeno porabo 470,800.000
II. Prihodki za druge naloge 141,200.000
III. Prenos sredstev iz preteklega obdobja 2,200.000
Prihodki skupaj (I. in II.) 614,200.000

Odhodki:
I. Tekoči odhodki 448,680.000
II. Investicijski odhodki 138,840.000
III. Rezerve 5,380.000
IV. Račun financiranja 21,300.000
Odhodki skupaj (I., II. in III.) 614,200.000
Presežek ali primanjkljaj 0

2. člen
15. člen se spremeni in glasi:
Od prihodkov iz 1. člena tega odloka izločamo 0,55%

v rezervni sklad Občine Vojnik.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1696-12/98/7
Vojnik, dne 11. decembra 1998.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

4811. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine
Vojnik in Občine Dobrna za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 in 56/98) je občinski svet preoblikovane
Občine Vojnik (v nadaljevanju: Občine Vojnik), na seji dne
11. 12. 1998 in občinski svet novoustanovljene Občine
Dobrna (v nadaljevanju: Občine Dobrna) na seji dne 10. 12.
1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb Občine Vojnik

in Občine Dobrna za leto 1999

1. člen
Do sprejetja proračunov Občine Vojnik in Občine Do-

brna za leto 1999 se potrebe porabnikov sredstev obeh
proračunov začasno financirajo preko ločenega računa pro-
računa Občine Vojnik.

2. člen
Začasno financiranje se nadaljuje za zakonsko določe-

ne naloge in obveznosti, ki so se financirale v proračunu za
leto 1998.

3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev lahko obsega mesečno največ dva-
najstino oziroma sorazmeren del sredstev povprečne pora-
be v letu 1998.

4. člen
Iz rednega financiranja so izvzeta namenska sredstva,

ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila
pridobljena.

5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračunov Občine Vojnik in Obči-
ne Dobrna za leto 1999.

6. člen
Župana Občine Vojnik in Dobrna, ki razpolagata s sred-

stvi ločenega računa, se zadolžuje za tekoče usklajevanje
potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa.
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7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 1632-12/98-3
Vojnik, dne 11. decembra 1998.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

ZAVRČ

4812. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Zavrč za leto 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 17. člena
statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 25/95) je Občinski
svet občine Zavrč na seji dne 18. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Zavrč za leto 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 1999, se

javna poraba začasno financira na podlagi proračuna za leto
1998.

2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev lahko obsega največ 1/12 sredstev
po postavkah, ki so bile odobrene v občinskem proračunu
za leto 1998 oziroma sorazmerni del sredstev povprečne
porabe v letu 1998.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna za leto 1999.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 063-2/98
Zavrč, dne 18. decembra 1998.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ZREČE

4813. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta občine Zreče

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 20. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/95,48/95, 1/98,53/98 in 76/98)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 21. 12. 1998
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta

občine Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Zreče ustanavlja

svoja stalna delovna telesa – komisije in odbore, določa
njihovo sestavo ter pristojnosti in naloge.

2. člen
Občinski svet ustanovi kot stalna delovna telesa:
1. komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja,
2. statutarno pravno komisijo,
3. komisijo za družbene in društvene zadeve
4. komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lov-

stvo,
5. komisija za okolje in prostor,
6. komisija za gospodarstvo,
7. komisija za premoženje.

3. člen
Delovna telesa občinskega sveta v okviru svojega de-

lovnega področja v skladu s statutom občine, poslovnikom
občinskega sveta in drugimi predpisi obravnavajo zadeve iz
pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko

občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa. V
sklepu o ustanovitvi občinski svet določi naloge delovnih
teles.

5. člen
Občinski svet ima poleg stalnih in občasnih delovnih

teles še delovna telesa, ki jih mora občina ustanoviti na
podlagi posameznih zakonskih aktov, ki določajo tudi njiho-
vo sestavo, pristojnosti in naloge.

6. člen
Za določene strokovne naloge lahko župan, za posa-

mezna področja, s sklepom imenuje še druga delovna tele-
sa. S sklepom se določijo naloge in pristojnosti teh delovnih
teles.

7. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število

članov.
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Člane delovnih teles iz 2. in 4. člena tega odloka
imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko
pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovica čla-
nov. Člane teh delovnih teles predlaga župan, pri čemer
predloge za člane, ki se imenujejo izmed članov občinskega
sveta, predhodno uskladi s političnimi strankami.

Člane delovnih teles iz 5. člena tega odloka imenuje
občinski svet na predlog župana.

Delovna telesa iz 2. in 4. člena tega odloka vodijo člani
občinskega sveta.

8. člen
Predsedniki in člani delovnih teles iz 2., 5. in 6. člena

tega odloka se imenujejo za štiri leta.
Predsednik in člani delovnih teles iz 4. člena tega

odloka se imenujejo za čas, določen s sklepom o ustano-
vitvi.

9. člen
Članstvo v delovnih telesih iz 2., 4., 5. in 6. člena tega

odloka ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine
ali z delom v občinski upravi.

10. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobu-

do, na zahtevo občinskega sveta ali župana.
Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov.

11. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega

sveta in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.

12. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki z

namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o
zadevah, ki se obravnavajo na seji.

13. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske

uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.

14. člen
Strokovna in administrativna opravila za delovna telesa

opravlja tajnik, ki ga izmed delavcev občinske uprave določi
župan.

II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES

15. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– pripravlja predloge, ki se nanašajo na volitve, imeno-

vanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik ob-
činskega sveta ne določa drugače,

– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na
izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in
gospodarskih javnih službah lokalnega pomena,

– v skladu z zakonom predlaga nadomestila, povračila
in uspešnost občinskim funkcionarjem, predsednikom in

članom delovnih teles in delavcem, ki opravljajo strokovna,
administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občin-
skega sveta,

– pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in na-
grad v skladu z odlokom o priznanjih v Občini Zreče,

– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovni-
kom občinskega sveta in tem odlokom.

Komisija ima predsednika in štiri člane, ki se izvolijo
izmed članov občinskega sveta.

16. člen
Statutarno pravna komisija:
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in do-

polnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spre-

membe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih
določb poslovnika,

– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikova-

nja ter skladnosti s statutom občine, predloge predpisov in
drugih aktov, ki jih sprejema, daje k njim svoja mnenja,

– soglasja in o katerih razpravlja občinski svet,
Statutarno pravna komisija ima predsednika in štiri čla-

ne, ki jih imenuje občinski svet.

17. člen
Komisija za družbene in društvene zadeve:
– obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, zdravstvom,

kulturo, otroškim varstvom,
– športom, rekreacijo, raziskovalno dejavnostjo in druš-

tvenimi dejavnostmi,
– daje mnenja k ustanovitvenim aktom javnih zavodov

in služb lokalnega pomena,
– pripravlja program socialne politike občine in ga in ga

predlaga občinskemu svetu,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavno-

sti, družine in mladine.
Komisija ima predsednika in tri člane.

18. člen
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo:
– obravnava vprašanja razvoja kmetijstva, gozdarstva,

veterine, lovstva in ribištva,
– spremlja in daje mnenja v zvezi z organiziranostjo in

razvojem posamezne dejavnosti,
– skrbi za varstvo in rabo kmetijskih površin,
– obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih

dejavnosti,
– skrbi za celostni razvoj podeželja,
– opravlja druge zadeve s področja kmetijstva, goz-

darstva, veterine in lovstva,
– opravlja druge zadeve s področja kmetijstva, goz-

darstva, veterine in lovstva.
Komisija ima predsednika in tri člane.

19. člen
Komisija za okolje in prostor:
– obravnava prostorske plane občine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in

spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanja načrtovanja s področja urbaniz-

ma, gradbeništva, infrastrukture in
– drugih posegov v prostor,
– obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospo-

darstva,
– obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja komu-

nalne infrastrukture (vodovod, odlagališče odpadkov, kana-
lizacija, čistilne naprave, energetika, telekomunikacije),
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– obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kul-
turne dediščine,

– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovne-
ga področja, ki ji jih naloži občinski svet.

Komisija ima predsednika in štiri člane.

20. člen
Komisija za gospodarstvo:
– obravnava vprašanja razvoja turizma in skrbi za pove-

zavo z gostinstvom, kmetijstvom,
– obrtjo in drugimi spremljajočimi dejavnostmi, ki so

pomembne za razvoj turizma,
– skrbi za turistično promocijo občine,
– daje mnenja v zvezi z razvojem posameznih dejavno-

sti, ki vplivajo na razvoj turizma,
– oblikuje politiko turizma in jo predlaga občinskemu

svetu,
– obravnava politiko obrti in podjetništva vseh dejavno-

sti v občini,
– sodeluje pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev

za dejavnosti obrti in podjetništva,
– daje mnenja v zvezi z razvojem posameznih prioritet-

nih gospodarskih dejavnosti v občini,
– obravnava druge zadeve s področja gospodarskih

dejavnosti.
Komisija ima predsednika in štiri člane.

21. člen
Komisija za premoženje:
– obravnava letni načrt razvoja občine in spremlja go-

spodarjenje z občinskim premoženjem,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja raz-

merij pri lokalnih gospodarskih javnih službah,
– obravnava in pripravlja predloge za delitev premože-

nja na podlagi delitvene bilance,
– obravnava druge naloge v okviru njenih pristojnosti,

ki ji jih naloži občinski svet.
Komisija ima predsednika in tri člane.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
ter odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta občine Zreče (Uradni list RS, št. 57/95,
28/96 in 17/98).

Št. 032-04-01/95/98
Zreče, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4814. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Zreče v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-
I-13/9-95, 45/94 – odl. US št. U-I-144/94-18, odl. US št.
U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97, 10/98 in 68/98) in 20.
člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95,
48/95, 1/98, 53/98 in 76/98), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 21. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Zreče v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1999,

vendar najdalj do 31. marca 1999, se javna poraba Občine
Zreče začasno financira na podlagi sprejetega proračuna
Občine Zreče za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sreds-

tva, izračunana v sorazmernem deležu za obdobje začasne-
ga financiranja v primerjavi s celotnim proračunom za leto
1998.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna izvršuje plačila

proračunskim porabnikom v sorazmernem deležu v primer-
javi s celotnim proračunom za leto 1998, oziroma se v
okviru globala razpoložljivih sredstev na osnovi proračuna
preteklega leta, zagotovijo sredstva za nemoteno delovanje
posameznih dejavnosti, ki so se v letu 1998 financirale iz
občinskega proračuna.

4. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu, so se-

stavni del proračuna Občine Zreče za leto 1999.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna za leto
1999.

Št. 405-02-04/98
Zreče, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4815. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 1999

Na podlagi 22. in 37. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98)
in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95,
48/95, 1/98, 53/98 in 76/98), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 21. 12. 1998 sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun davka

od premoženja v Občini Zreče v letu 1999

1
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in

2. točke 14. člena zakona o davkih občanov znaša v letu
1999 427,80 tolarjev.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja
v letu 1999.

Št. 422-05-01/96/98
Zreče, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

4816. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 1999

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 20. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98, 53/98,
76/98), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 21. 12.
1998 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 1999 za poslovne
prostore znaša 0,1374 SIT/m2, za stanovanjske prostore
za leto 1999 pa 0,2195 SIT/m2.

II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je kvartalno.

III
S tem sklepom se razveljavi sklep o določitvi vrednosti

točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča za leto 1998 (Uradni list RS, št. 17/98).

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 420-08-01/95/98-6
Zreče, dne 21. decembra 1998.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

VSEBINA

VLADA
4758. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,

ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Sporazuma med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo 9077

4759. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA) 9177

4760. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki
se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje Srednjee-
vropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) 9181

4761. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolni-
tev Protokola 4 k Začasnemu sporazumu o trgo-
vini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evrop-
sko skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani 9280

4762. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Začasnega sporazuma o trgovini in za-
devah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skup-
nostjo za jedrsko energijo na drugi strani 9286

4763. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 9390

4764. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 9489

4765. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo 9589

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4766. Pravila fundacije za financiranje invalidskih in hu-

manitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 9688
4767. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev

fundacije za financiranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij v Republiki Sloveniji 9692

OBČINE
BELTINCI

4768. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Beltinci za leto1998 9695

4769. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Beltinci za I. trimesečje 1999 9696
BRASLOVČE

4770. Statutarni sklep Občine Braslovče 9696
HRPELJE-KOZINA

4771. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb Občine Hrpelje-Kozina do sprejema prora-
čuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999 9696
JESENICE

4772. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-
treb Občin Jesenice in Žirovnica od 1. 1. do 31.
3. 1999 9697

4773. Statutarni sklep 9697
KAMNIK

4774. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Ob-
čini Kamnik v letu 1999 9698

Stran
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KRANJ
4775. Odlok o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Mestne občine Kranj v letu 1999 9698
KUNGOTA

4776. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov
Občine Kungota 9698

4777. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sve-
ta občine Kungota 9700

4778. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungo-
ta 9701
LENART

4779. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Lenart za leto 1998 9702

4780. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sve-
ta Ana v prvem trimesečju leta 1999 9702

4781. Statutarni sklep 9703
4782. Statutarni sklep 9703
4783. Statutarni sklep 9704
4784. Statutarni sklep 9704
4785. Poročilo o izidu volitev za župana in člane občin-

skega sveta 9705
4786. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta

občine Sveta Ana 9705
LENDAVA

4787. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska uni-
verza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in
mladine 9706

4788. Odlok o spremembah zazidalnega načrta za Ho-
telsko-rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v Len-
davi 9708
LJUTOMER

4789. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka lo-
kacijskega načrta centralne čistilne naprave Lju-
tomer 9710
LUČE

4790. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Ob-
čini Luče v letu 1999 9710
LOGATEC

4791. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča za leto 1999 9711
LOŠKI POTOK

4792. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Loški Potok v letu 1999 9711
METLIKA

4793. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Metlika 9711
MISLINJA

4794. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mi-
slinja 9712

4795. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Mislinja v letu 1999 9715
MURSKA SOBOTA

4796. Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta
prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne
demokracije Slovenije – LDS 9715
PODČETRTEK

4797. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Podčetrtek 9715

POSTOJNA
4798. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Fran-

ca Ambrožiča Postojna 9716

PREBOLD
4799. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sve-

ta občine Prebold prešel na naslednjega kandi-
data 9719

ROGAŠKA SLATINA
4800. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
1999 9719

ROGAŠOVCI
4801. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Ob-

čini Rogašovci za leto 1999 9720

SEMIČ
4802. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja proi-

zvodno servisne cone Vrtača pri Semiču 9720

SEŽANA
4803. Ugotovitev, da je mandata občinskega svetnika

prešel na naslednjega kandidata 9723

SLOVENJ GRADEC
4804. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju
od 1. 1. do 31. 3. 1999 9723

4805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 1999 9724

ŠENTJERNEJ
4806. Odlok o začasnem financiranju proračunskih po-

treb Občine Šentjernej v letu 1999 9724

ŠTORE
4807. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Ob-

čini Štore za leto 1999 9724

TRŽIČ
4808. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na-

črta deponije odpadkov Kovor 9725

VERŽEJ
4809. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana

Občine Veržej 9725
VOJNIK

4810. Odlok o spremembah odloka o proračunu Obči-
ne Vojnik za leto 1998 9726

4811. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Voj-
nik in Občine Dobrna za leto 1999 9726
ZAVRČ

4812. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Ob-
čini Zavrč za leto 1999 9727
ZREČE

4813. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta občine Zreče 9727

4814. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Ob-
čini Zreče v letu 1999 9729

4815. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od pre-
moženja v Občini Zreče v letu 1999 9729

4816. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 1999 9730
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ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU

z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka

in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Sredi oktobra je Državni zbor Republike Slovenije sprejel okoli 80 sprememb in dopolnitev zakona o kazenskem
postopku. V uvodnih pojasnilih državni podsekretar in vodja oddelka za kazensko pravo v Ministrstvu za pravosodje
Bošjan Penko podrobneje razlaga vsebino teh sprememb. Pripravljal jih je tri leta in, kakor je zapisal, je bilo
diagnosticiranje bolezni, ki tarejo naš kazenski postopek, skoraj popolno, njihovo zdravljenje pa le površinsko.

Kljub temu je v zakonu veliko novih določb, ki jih je založba vpletla v neuradno prečiščeno besedilo zakona.
Objavljene so v drugačnem tisku kot zakonsko besedilo iz leta 1994, tako da ponujamo natančen pregled sprememb
in dopolnitev.

Dr. Vid Jakulin je oblikoval novo stvarno kazalo, ki bo vsem bralcem olajšalo iskanje posameznih zakonskih določb.

Cena 3150 SIT 10475
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek –
Naročnina za tujino je 300$ – 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 – e-mail: info@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770 – Po mnenju Ministrstva
za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode,od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki
tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)9 771318 057017
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