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VLADA

4992. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino

Na podlagi prvega odstavka 13. člena in 15. člena
uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi
ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino (Uradni
list RS, št. 104/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v

letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi

med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami

članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino

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, sestav-

ni 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 Sloveni-
ji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predela-
va, pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporab-

ljenih 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 zna-
na 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 tovar-
na, 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 nomen-
klaturi, ki predstavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga“, ki se v tem odloku navaja kot “Harmo-
nizirani 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 prejemni-
ku, 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 izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se
nanaša na trgovino (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 materia-
le, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali prede-
lani v Skupnosti v smislu 6. člena tega odloka;

c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega
prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o Evrop-
skem 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 pogo-
jem, 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, Slo-
venije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechtenstei-
nom (*)) ali Turčije(**), v skladu z določbami Protokola o
pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med
Skupnostjo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdela-
va ali predelava, opravljena v Skupnosti presega tisto, ome-
njeno 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 Skupno-
sti, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odlo-
ka, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti upo-
rabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, ome-
njenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izde-
lek 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 uporab-
lja 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 pra-
vilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami, omenjeni-
mi 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 republi-
ke, Slovaške republike, Romunije, Litve, Latvije, Estonije,
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liechten-
steinom) ali Turčije (**), 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.

________________
(*) Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je

pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
(**) Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale

s poreklom iz Turčije, ki so omenjeni v Prilogi V k temu odloku.

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 upo-
rabljenih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, ome-
njenih v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izde-
lek 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 uporab-
lja 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 Evrop-
skih Skupnosti podrobnosti o Sporazumih in njihovih ustrez-
nih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih Skupno-
sti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (Serija C)
datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so
izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvide-
no 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 mor-
skega 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 Skup-
nosti ali Slovenije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključ-
no 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 pro-
tektiranje 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 iz-
ključno 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 lad-
je“ 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 Evrop-
ske skupnosti ali v Sloveniji;

b) ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skup-
nosti 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 dr-
žavljanom omenjenih držav;
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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 prede-
lani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za kate-
re velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki mo-
rajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materia-
le. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolni-
tvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega iz-
delka, 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 upora-
bijo pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstot-
kov 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 drugega 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 dru-
ge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in
podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, se-
janje ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s se-
stavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestav-
ljanje 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 zna-
kov 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 izde-
lek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pod-
odstavkih a) do f) tega odstavka;

h) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, oprav-

ljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, oprav-
ljeni na tem izdelku bodisi v Skupnosti 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 Harmonizi-
ranega sistema.

Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov

ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmonizira-
nega 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 Har-
moniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega odlo-
ka vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmonizi-
ranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvršča-
nja, 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 Har-
moniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom,
kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu
pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih de-
lov, 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 ugotav-
ljati 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 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 dru-
go 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
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(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 Slove-
nije na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Slovenije in
ponovno tam uvoženih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Skupno-
sti 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 obdela-

vo ali predelavo izvoženih materialov; in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Skupno-

sti 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 uporab-
ljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven Skupnosti
ali Slovenije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za določi-
tev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja
pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materia-
lov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla,
vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana
skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno izven Skup-
nosti ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne sme
presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega od-
stavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni vse
stroške, nastale izven Skupnosti ali Slovenije, vključno vred-
nosti tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporab-
ljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v sez-
namu 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 Harmonizirane-
ga sistema.

8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določba-
mi tega člena, opravljena izven Skupnosti ali Slovenije, se
opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemeni-
tenje ali podobnimi postopki.

13. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s spo-
razumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega odloka in se prevažajo neposredno med
Skupnostjo in Slovenijo ali čez ozemlja drugih držav, ome-
njenih 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 oprav-
ljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega nato-
varjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v do-
brem 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 drža-
ve uvoznice:

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

3. potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarja-

nja 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 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 orga-
nom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Slove-
nije 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, indu-
strijske, 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 carin-
skim 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 določ-
bami 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 določ-
bami V. oddelka, se v Skupnosti ne morejo uveljavljati kakr-
šnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno-
koli 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, ta-
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krat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozi-
jo in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadar-
koli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadev-
nih 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 smi-
slu 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 določba-
mi sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih daja-
tev 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 Harmoni-
ziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska daja-
tev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decem-
bra 2000 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

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 do-
kumentu, 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 njego-
vega 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 predvide-
ni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti

zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodo-
ravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prome-
tu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carin-
skih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o pro-
metu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne doku-
mente, 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 zahte-
vati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoz-
nikovih 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 or-
gani 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 nena-
mernih 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 bla-
ga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustrez-
nem spisu.

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

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, “DELIVRE A POS-
TERIORI“,

“ RILASCIATO A POSTERIORI “, “AFGEGEVEN A POS-
TERIORI“,

“ISSUED RETROSPECTIVELY“, “UDSTEDT EFTER-
F∅∅∅∅∅LGENDE“,

“EK∆OΘEN EK TΩN YΣTEPΩN“, “EXPEDIDO A POS-
TERIORI“,

“EMITIDO A POSTERIORI“, “ANNETTU
JÄLKIKÄTEEN“, “UTFÄRDAT I EFTERHAND“, “IZDANO NA-
KNADNO“

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 pro-

metu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
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izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih doku-
mentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od naslednjih besed:

“DUPLIKAT“, “DUPLICATA“, “DUPLICATO“,
“DUPLICAAT“,“DUPLICATE“,“ANTIΓPAΦO“,
“DUPLICADO“, “SEGUNDA VIA“,
“KAKSOISKAPPALE “, “ 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 prvotne-

ga 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 izdel-
kov 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) prve-
ga 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, kate-
rih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.

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 kadar-
koli 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 nave-
dene 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 izdel-
kov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi uvoznici 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 izdel-
kov 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 po-
rekla teh izdelkov kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega
odloka.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščene-
ga 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 izvoz-
niki uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblasti-
lo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več
jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogo-
jev, 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 drža-
ve uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, do-
ločenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi
uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih
okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega konč-
nega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carin-
ski 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 izpolnju-
jejo 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 od-
stavka 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 izdel-
ke 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 pošilja-
jo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potni-
kov, 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 papir-
ja, ki se priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za oseb-
no uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
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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 pre-
segati 500 evrov, če gre za majhne pakete, ali 1200 evrov,
če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27. člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena te-
ga 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 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 bla-
ga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah
ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporablje-
nih 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 raču-
nih, 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 prome-
tu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, ome-
njene 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 tret-
jem 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 predlo-
ženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formal-
nosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjene-
ga 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 evrih

1. Zneske v domači valuti države izvoznice, ki ustrezajo
zneskom, izraženim v evrih, 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 držav članic 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 se uporabljajo v katerikoli dani nacionalni
valuti, so v tisti nacionalni valuti enaki zneskom izraženim v
evrih po tečaju prvega delovnega dne v oktobru 1999.

4. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Sloveni-
je pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v
domačih valutah držav članic in Slovenije. Pridružitveni od-
bor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba
uporabljati, ne bodo znižali v domači valuti in bo nadalje
upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vred-
nostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov, izraženih v evrih.

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 med-
sebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o
prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti infor-
macij, ki so tam navedene.

32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključ-
no ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadev-
nih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega odloka.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo ca-
rinski 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 izvoz-
nice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazi-
lo 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 obravna-
vo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverja-
nja, 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.
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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 vero-
dostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdel-
kov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencial-
no obravnavo.

33. člen
Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smi-
slu 32. člena tega odloka, ki jih ni mogoče rešiti med carin-
skimi 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 pri-
dobil 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 co-
no 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.

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 Kraljevi-
ne Španije in Republike Portugalske k Evropskim skupno-
stim. 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, dolo-
čenih 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 kate-

rih 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 Skupno-
sti v smislu tega odloka, če so bili obdelani ali predelani bolj,
kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave, omenje-
ni 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 obdelani ali prede-
lani 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 prome-
tu blaga EUR.1 ali na izjavah na računu. Poleg tega je, če
gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to treba ozna-
čiti 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
KONČNI DOLOČBI

38. člen
Priloge

Priloge I do V so sestavni del tega odloka.

39. člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati 1. januarja 2000.

Št. 334-07/99-3
Ljubljana, dne 13. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA I

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 državi
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 državi 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
kovanje poreklo, ne glede na to, ali je bil motor izdelan v
isti tovarni ali v drugi tovarni v tej državi 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.
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Vendar to ne 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.

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  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
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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);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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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, kater koli
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 sladko-
rjem ali drugimi sladili, 
aromatizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

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

ex 5.pgl. Izdelki ‘ivalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

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

ex 0502 Pripravljene {~etine in dlaka 
doma~ih ali divjih pra{i~ev

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

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

Izdelava, pri kateri:
-morajo biti vsi uporabljeni materiali 
iz 6.poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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.
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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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% vrednosti cene izdelka 
franko tovarna.

ex 9.pgl. Kava, ~aj, mate ~aj in za~imbe; 
razen za:

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

0901 Kava, pra‘ena ali nepra‘ena ali brez 
kofeina; lupine in ko‘ice kave; 
kavni nadomestki, ki vsebujejo 
kakr{enkoli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

0902 Pravi ~aj, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

ex 0910 Me{anice za~imb Izdelava iz  materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

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

ex 11.pgl. Izdelki mlinske industrije; slad; 
{krob; inulin; p{eni~no lepilo; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena ‘ita, u‘itne vrtnine, 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; industr-
ijske ali zdravilne rastline; slama in 
krma

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

1301 [elak; naravne gume, smole, gum-
ijeve 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.

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

status blaga s poreklom

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

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 nem-
odificirani:

- 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.

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

status blaga s poreklom

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

1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

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

- 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 pridobl-
jeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterificir-
ani , reesterificirani ali elaidiniz-
irani, rafinirani ali nerafinirani, toda 
nadalje nepredelani

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

1517 Margarina;me{anice ali preparati iz 
masti ali olj ‘ivalskega ali rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, prim-
erni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar.{t.1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 4.poglavja v celoti pridobl-
jeni;
- 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali slad-
korne pese ter kemi~no ~ista sahar-
oza, 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.

1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromatiz-
iranje 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 barvili

- 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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1904 Pripravljena ‘ivila, dobljena z 
nabrekanjem ali pra‘enjem ‘it  ali 
‘itnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmi~i); ‘ita (razen koruze (zrna))  
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 uporab-
ljena ‘ita in moka (razen  p{enice 
vrste "durum" in njenih derivativov in 
Zea indurata koruze) v celoti pridobl-
jena;1

- 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 
lupinastega sadja, dobljeni s kuhan-
jem, 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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna.

1.  Izjema za  Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 uporabl-
jenih lupinastega sadjain 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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 21.pgl. Razna ‘ivila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot 
je tar. {t. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, ~aja, mate ~aja in pripravki na 
osnovi teh produktov, ali na osnovi 
kave, ~aja ali mate ~aja;; pra‘ena 
cikorija in drugi kavni nadomestki

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

2103 Omake in pripravki za omake; 
me{ane za~imbe in me{ana 
za~imbna sredstva; gor~i~na moka 
in zdrob in pripravljena gor~ica:

- Omake in pripravki za omake; 
me{ane za~imbe in me{ana 
za~imbna sredstva

- 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 pripravl-
jena 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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 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 uporabl-
jenega materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni sok 
(razen ananasovega, citroninega ali 
soka grenivke) ‘e s poreklom.

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

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

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, dobl-
jen iz grozdja v celoti pridobljen ali , 
~e so vsi drugi uporabljeni materiali 
‘e s poreklom, se lahko uporabi arak 
do vi{ine 5 vol.%.

ex 23.pgl. Ostanki in odpadki ‘ivilske industr-
ije; 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 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 pridobl-
jene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za ‘ivali

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

ex 24.pgl. Tobak in toba~ni nadomestki; razen: Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
materiali iz 24.poglavja v celoti 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 nepredelanega 
tobaka ali toba~nega odpada iz 
tar.{t.2401 ‘e s poreklom.

ex 25.pgl. Sol; ‘veplo; zemljine  in kamen; 
sadra, apno in cement; razen:

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

ex 2504 Naravni kristalni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, pre~i{~en in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
pre~i{~evanje in mletje surovega 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 topl-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magnez-
ijevega 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 (magn-
ezit).

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava pri kateri vrednost vseh upo-
rabljenih 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.

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~ prostorn-
ine destilira pri temperaturi do 250o 
C (v{tev{i me{anice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot pogonska 
goriva ali kurilna olja

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

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih 
mineralov.

2710 Olja, dobljena iz nafte in olja, dobl-
jena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso omen-
jeni 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

2SHUDFLMH�UDILQLUDQMD�LQ�DOL�HQ�DOL�YHa�
VSHFLILaQLK�SURFHVRY1

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. Anorganski kemi~ni izdelki; organ-
ske in anorganske spojine ali ple-
menite kovine, redkih zemeljskih 
kovin, radioaktivnih elementov ali 
izotopov, razen proizvodov iz tar.{t.

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

Izdelava, pri kateri 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

ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upor-
abo kot pogonsko gorivo ali kurilno 
olje

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1

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 16418 / Št. 107 / 24. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA II

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 uporabl-
jenih 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 hemiac-
etali in njihovi halogenski, sulfo- 
nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.{t. Vendar  vrednost vseh uporabl-
jenih 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 het-
eroatomom 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.

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 tovarne.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne  
namene; anti serumi 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 odmerjene 
doze ali v oblike ali pakiranje za 
prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.{t., v{tev{i druge materiale iz 
tar.{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo:

-- ~love{ka kri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

-- ‘ivalska kri pripravljena za tera-
pevtske ali profilakti~ne namene

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz 
tar.{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov, 
hemoglobina in serumskih globuli-
nov

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)

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

status blaga s poreklom

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

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 uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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 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 vrednost 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 materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

ex  32.pgl. Ekstrati za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve za 
tekstil, pigmenti in druga barvila; 
pripravljena premazna sredstva in 
laki; kiti in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in ~rnila; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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 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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 upor-
abljajo pod pogojem da njihova vred. 
ne presega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 33.pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfumer-
ijski, 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 uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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.

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 
macereacijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z deterpenacijo 
eteri~nih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteri~nih olj 

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar.{t., v{tev{i materiale iz druge 
"skupine"2 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 uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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 3403 Mazalni preparati.,ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, pod pogojem da 
predstavljajo manj kot 70% po te‘i

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov3.

ali

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

3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

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.

2. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne {tevilke med dvema podpi~jema.
3. 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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- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega para-
fina ali parafina z odstranjenim 
oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod pogojem, da njihova vred-
nost 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 industr-
ijskih 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 uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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.

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.

ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso omen-
jeni 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 uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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  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 uporabl-
jajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. 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

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) 
fotografijo, 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~utl-
jivi 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 neraz-
viti

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 pre-
sega 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.

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

status blaga s poreklom

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

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.

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

status blaga s poreklom

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

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; pripravl-
jena 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 upor-
abo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upor-
abo 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 petrole-
jevih sulfonatov alkalnih kovin, 
amoniaka ali etanolaminov, tiofeni-
ranih sulfonskih oljnih kislin, pri-
dobljenih iz bituminoznih snovi in 
njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakumske cevi

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

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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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 homopolomeriza-
cije, pri kateri enojni monomer 
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celotne 
vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna in 
- vrednost kateregakoli  uporabl-
jenega materiala 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.

- 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.

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata 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) polikarbon-
ata 

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

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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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 
obdelani

- 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 homopolime-
raizacije, 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 uporabl-
jenega materiala iz. 39. poglavja ne 
presega 20% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporabl-
jenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna.

- - drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala 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.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
 -vrednost kateregakoli uporabl-
jenega 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 nat-
rija.

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, metaliz-
irane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 23 
mikronov2.

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.

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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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.

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, metaliz-
irano 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, sestavl-
jena:

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne 
oblike

Beljenje ali barvanje vklju~no z reza-
njem in sestavljanjem nesestavl-
jenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenih, strojenih 
ali obdelanih krzen.

4303 Obla~ila, obla~ilni dodatki in drugi 
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenih strojenih 
ali obdelanih  krzen iz tar. {t. 4302.

ex  44.pgl. Les in lesni izdelki; oglje; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot  
je tar.{t. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan ({tirikotno 
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, z 
lubjem ali brez lubja ali samo 
tesanega.

ex 4407 Les, vzdol‘no ‘agan ali iverjen, 
rezan ali lu{~en, skobljan, bru{en ali 
topo ali zobato dol‘insko spojen, 
debeline nad 6 mm

Skobljanje, bru{enje ali lepljenje s 
topim ali zobatim dol‘inskim spajan-
jem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavjen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan ,bru{en  ali lepl-
jen  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‘insko spojeni

Bru{enje  ali topo ali zobato 
dol‘insko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne 
letve

Predelava v obliki palic  ali okrasnih 
letev.

ex 4410 do 
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za pohi{tvo, za notranjo 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.

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 uporabl-
jajo 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 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 dop-
isovanje 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.

ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji,  vre~e in drugi konte-
jnerji za pakiranje iz papirja, kar-
tona, 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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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4909 Po{tne razglednice, ~estitke in karte 
z osebnimi sporo~ili, tiskane, ilustr-
irane 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 
zamenljivimi bloki na  podlagah, ki 
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo 
v drugo tar. {t., kot je tar.{t.  izdelka, 
in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 50.pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (v{tev{i zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne 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 preje.1

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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- 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 predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, 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 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 iz1:
- surove svile ali iz odpadkov svile, 
mikanih ali ~esanih ali kako druga~e 
predelanih za predenje, 
- naravnih vlaken ,nemikanih ali 
ne~esanih ali druga~e predelanih za 
predenje, 
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
‘ivalske dlake ali iz konjske ‘ime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali 
kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e, ali
- papirja.

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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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.

5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1 :
- surove svile ali odpadkov svile, 
mikanih ali ~esanih ali druga~e 
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
ne~esanih ali druga~e predelanih za 
predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz1:
- 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.

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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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.

5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz1:
- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali ~esanih ali druga~e 
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
ne~esanih ali druga~e predelanih za 
predenje, 
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 
5311

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

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz1:
- 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.

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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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.

5401 do 
5406

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

Izdelava iz1:
- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali ~esanih ali druga~e 
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in 
ne~esanih ali kako druga~e 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 preje1.

- Druge Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali 
kako druga~e pripravljenih za 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 iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, 
mikanih ali ~esanih ali druga~e 
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
ne~esanih ali kako druga~e 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 preje1

- Druge Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali 
kako druga~e predelavnih 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 56.pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz1:
- 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 iz1:
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamenta 
iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t. 
5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz 
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega filamenta 
ali vlakna ni‘ja od 9 decitekstov, pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz1:
- 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.

- Drugo Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken, nemikanih in 
ne~esanih ali kako druga~e pripravl-
jenih 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~ene s 
kovino

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih 
vlaken, 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 iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali 
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e, ali
- materialov za izdelavo papirja.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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57.pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz1:
- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamenta 
iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t. 
5503 ali 5506 ali
- filamentni traki iz polipropilena iz 
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega filamenta 
ali vlakna manj{a od 
9decitekstov,

pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 40% cene izdelka franko 
tovarna

 Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

- Iz druge klobu~evine Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
nemikanih in ne~esanih ali kako 
druga~e pripravljenih za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

- Drugi tekstilni materiali Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna ali    
jute,
- preje iz sinteti~nih ali    umetnih fil-
amentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih 
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali 
kako druga~e predelanih za predenje

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 preje1.

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 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.

5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapis-
erije (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 materia-
lov 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.

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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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.

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 preje1.

5905 Zidne tapete iz tekstila:

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

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih 
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali 
kako druga~e predelanih za predenje,
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e,

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:

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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- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih in ne~esanih ali 
kako druga~e predelanih za pre-
denje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

- 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.

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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- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo 
pri izdelavi papirja ali v druge 
tehni~ne namene, podlo‘ene ali nep-
odlo‘ene s klobu~evino, prevle~ene 
ali prekrite ali ne, cevaste ali 
neskon~ne, z eno ali ve~ osnovami 
in/ali votki
ali ravno tkane z ve~ osnovami in/ali 
votki iz tar.{t.5911

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov: 

- preja iz politetrafluoretilena2, 
- preje, ve~nitne, iz poliamida,     

prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

- preje iz sinteti~nih tekstilnih
vlaken iz aromati~nih poliami-
dov, dobljenih z polikondenzacijo
m- fenilendiamina in izoftalne
kisline,

- monofilamenta iz politetrafluor-
etilena2

- preje iz sinteti~nih tekstilnih
vlaken iz poli-p-fenilentereftala-
mida,      

- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
oja~ene z akrilno prejo2,

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

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih
in ne~esanih ali kako druga~e pre-
delanih za predenje, ali

-  kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken, razen vlaken, nemikanih in 
ne~esanih ali kako druga~e obdelanih 
za predenje, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

60.pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz1:

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali 
kako druga~e obdelanih za predenje, 
ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

61.pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

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)



Stran 16444 / Št. 107 / 24. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA II

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim 
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ kosov  
pletene ali kva~kane tkanine, ki je 
urezana v dolo~eno obliko ali dobl-
jena v neposredno obdelovanje

Izdelava iz preje1,2.

- Drugi Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken,  nemikanih ali ne~esanih ali 
kako druga~e obdelanih  za predenje, 
ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

ex 62.pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki,ki niso  
pletena ali kva~kana; razen:

Izdelava iz 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 preje2

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna 2.

ex 6210 in 
ex 6216

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

Izdelava iz preje2.
ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna2

6213 in 
6214

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

- 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 tovarna2  .

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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- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje1,2

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 presega 47,5% cene izdelka 
franko tovarna.

6217 Drug gotov pribor za obla~ila, deli 
obla~il ali, pribora za obla~ila, razen 
tistih iz tar. {t. 6212:

- Vezeni Izdelava iz  preje1

ali
Izdelava iz nevezene tkanine,pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna1 .

- Ognje-varna oprema iz tkanin, pre-
vle~ena s folijo aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz  preje1.

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine,pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna1

- Medvloge za ovratnike 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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje1

ex 63.pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; pono{ena-rabljena 
obla~ila in rabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen:

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

6301 do 
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno per-
ilo, zavese itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo:

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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- Iz klobu~evine ali iz nekaterih tka-
nin

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

- Drugi:

-- vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje 2,3 .

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 
preje2,3 .

6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih 
vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali 
kako druga~e obdelanih za predenje, 
ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

6306 Cerade, jadra za plovila, jadralne 
deske ali suhozemna plovila, 
zunanje platnene zavese, {otori in 
izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz1,2:
- naravnih vlaken  ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne 
ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje1,2 .

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 zav-
itkih za prodajo na drobno

Vsak predmet  v kompletu mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj vel-
jalo, ~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.

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

ex 65.pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala iz 
klobu~evine, izdelani iz tulcev, 
sto‘cev in drugih izdelkov iz tar. {t. 
6501, v{tev{i tudi podlo‘ene ali 
okra{ene

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken1.

6505 Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv 
ali pleteni ali izdelani iz ~ipke, 
klobu~evine ali drugih tekstilnih 
proizvodov (razen trakov), tudi 
okra{ene ali podlo‘ene; mre‘ice za 
lase iz kakr{negakoli materiala,  
okra{eni ali podlo‘eni ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken1  

ex 66.pgl. De‘niki, son~niki, sprehajalne pal-
ice, 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 aglomer-
irano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

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

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

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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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, toda neokvirjeno 
in nespojeno z drugimi materiali:

-Podlaga iz steklene plo{~e,
 prevle~ena s tenko izolacijsko
 prevleko polprevodni{ke vrste
 v skladu s standardi SEMII1

- Drugo 

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

Proizvodnja 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 kovi-
nami 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, obdel-
ani, 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:

- Neobdelane Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 7106, 7108 ali 
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemi~na 
separacija plemenitih kovin iz tar. {t. 
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. {t. 
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z 
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v 
obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, ex 
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi 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 bis-
erov, dragih ali poldragih kamnov 
(naravnih, sinteti~nih ali rekonstrui-
ranih)

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 prima-
rnih 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 nerjavega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih prima-
rnih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz  tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

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

Izdelava iz ingotov  ali drugih prima-
rnih 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.

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

status blaga s poreklom

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

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 materia-
lov 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:

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- 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 materia-
lov 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 materia-
lov 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         
materialov 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 trak-
ove) 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, ograje ali zakloni, 
materiali za oja~anje in podobni 
materiali (v{tev{i tudi neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice ali ekspan-
dirane kovine iz aluminija,in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 materia-
lov 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 upora-
bljati odpadki in ostank iz tar. {t. 
7802.

7802 Svin~eni odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 79.pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvr{~ajo 
v drugo tar. {t. ,kot je tar. {t. 
izdelka,in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 upora-
bljati odpadki in odpadki iz tar. {t. 
7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 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 materia-
lov 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 upora-
bljati 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.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelov-
alne 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 materia-
lov 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 materia-
lov 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. 107 / 24. 12. 1999 / Stran 16455

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA II

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar.{t. izdelka. Lahko se uporabl-
jajo 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 uporabl-
jajo 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 uporabl-
jajo 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 upora-
bljajo 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 materia-
lov 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. izdelka1.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene kon~nega 
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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

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

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 2005

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 zgorevan-
jem, 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 zgorevan-
jem, 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 materia-
lov 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 giban-
jem

Izdelava, pri kateri:
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.{t. 
izdelka in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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 materia-
lov 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 kat-
erih vla‘nosti ni mogo~e posebej 
regulirati

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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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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega vrednosti 
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 uporabl-
jenih 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 uporabl-
jenih 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 materia-
lov 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.8431, 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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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8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri,  naklad-
alniki 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.8431, 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.8431, 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 uporabl-
jenih 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 uporabl-
jenih 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 upor-
abo 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 {ivaje 
knjig iz tar. {t. 8440; omarice, sto-
jala 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 motor-
jem

- Drugi

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih 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 ivarne; modelne 
plo{~e; modeli za kalupe; kalupi za 
kovino (razen  kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, mineralne 
materiale, gume ali plasti~ne mase

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

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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

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

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, tul-
jav, kontaktov ali drugih elektri~nih 
delov, ki so omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu v tem poglavju

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

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 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 materia-
lov 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali,  uvr{~eni v tar. {t. 8503 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali,  uvr{~eni v tar. {t. 8501 
ali 8503 uporabljajo skupaj samo do 
vrednosti 10% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri 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.

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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov 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 magneto-
foni in drugi aparati za reprodukcijo 
zvoka, ki nimajo vgrajene naprave 
za snemanje zvoka

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporabl-
jenih 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti 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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8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo 
slike in zvoka, ki imajo vgrajen  
video-tuner ali ne

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

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

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali vglavnem z aparati  iz tar. {t. 
8519 do 8521

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

8523 Pripravljeni in prazni nosilci za 
zvo~na in podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 37. 
poglavja

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

8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti nos-
ilci vklju~no z zvo~nimi in drugimi, 
v{tev{i matrice in galvanske odtise 
za proizvodnjo plo{~, razen proiz-
vodov 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t. 8523 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov 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 dal-
jinsko krmiljenje

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti 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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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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

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

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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov 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 uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali uvr{~eni v tar. {t. 8538 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 razdelje-
vanje 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali uvr{~eni v tar. {t. 8538 
uporabljajo samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri 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 uporabl-
jenih 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 uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje 
vsi materiali uvr{~eni v tar. {t. 8541 
ali 8542  uporabljajo skupaj samo do 
vrednosti 10% cene izdelka franko 
tovarna.

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), vdelan-
imi med stiskanjem izklju~no zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar. {t. 
8546; cevi za elektri~ne vodnike in 
spojke zanje, iz navadnih kovin, 
oblo‘ene z izolirnim materialom

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

8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in  elektri~nih 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 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, tramva-
jskem 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 materia-
lov 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 pri-
bor; razen:

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

8709 Samovozni 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 upora-
bljajo 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 materia-
lov 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 materia-
lov ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna.

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

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 rot-
acijskih batnih motorjev) in pros-
tornino cilindrov:

-- do 50 cm3 Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov 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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-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

Izdelava:
-  pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom.

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 materia-
lov ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna.

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

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 materia-
lov 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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 upor-
abljati 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 materia-
lov 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.

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  stek-
lenih 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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega vrednosti 
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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega vrednosti 
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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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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s poreklom.

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

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 materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega vrednosti 
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 (o,o5g) , z 
ute‘mi ali brez njih

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

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
ozna~evanje ali matemati~no 
ra~unanje (npr. risalni aparati, 

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

pantografi, kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska ra~unala, 
ra~unala  v obliki okrogle plo{~e); 
ro~ni instrumenti za merjenje 
dol‘ine (npr. merilne palice in trak-
ovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i 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 materia-
lov 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 materia-
lov 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 materia-
lov 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 preisku{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, man-
ometri, 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.

9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektometri, 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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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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 katerih vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov 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 
merjenje ali odkrivanje alfa, beta, 
gama, rentgenskih, kozmi~nih ali 
drugih ionizirajo~ih  sevanj

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

9031 Instrumenti, aparati in stroji za 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 krmil-
jenje

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

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 katerih vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti 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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9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne pre-
sega vrednosti uporabljenih 
materialov 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 uporabl-
jenih 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. kor je tar. {t. izdelka, 
in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov 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. kor je tar. {t. 
izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

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

9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin,  prevle~eni sali 
ne s plemenito kovino

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

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

92.pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

93.pgl. Oro‘je in strelivo; njuni deli in pri-
bor

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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ex 94.pgl. Pohi{tvo; posteljnina, ‘imnice, nos-
ilci 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 vdel-
ano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugjo tar. {t., 
kot je tar.{t. izdelka.
ali
Izdelava iz bomba‘ne tkanine, ki je 
‘e pripravljena za uporabo iz tar. {t. 
9401 ali 9403, pod pogojem da:
- njena vrednost ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna ,in
- so vsi drugi uporabljeni materiali ‘e 
s poreklom in se uvr{~ajo v druge tar. 
{t. razen tar. {t. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri 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.

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 materia-
lov 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.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
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 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.

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 materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

9608 Kemi~ni svin~niki; flomastri in 
ozna~evalci z vrhom iz polsti ali 
drugega poroznega materiala; 
nalivna peresa in podobna peresa; 
peresa za kopiranje; patentni 
svin~niki; peresniki, dr‘ala za 
svin~nike in podobna dr‘ala; deli ( 
vklju~no kapice in {~ipalke) 
navedenih  proizvodov, razen tistih  
iz tar. {t.  96.09 

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali
uvr{~ajo v drugo tar.{t., kot je tar.{t. 
izdelka. /DKNR�SD�VH�XSRUDEOMDMR�
SHUHVD�LQ�QMLKRYH�NRQLFH�L]�LVWH�WDU�^W�

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 materia-
lov 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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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.
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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�

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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4993. Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev
po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 1999

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena zakona o
pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po
uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 1999

1. člen
Kazenski pregon se odpusti:
Ivici Dabeliću, roj. 31. 5. 1975 v Novem mestu, se

odpusti kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja velike
tatvine po členu 212/I. točka 3. KZ RS.

2. člen
Izrečena kazen zapora se zniža:
Srečku Meznariču, roj. 20. 5. 1969 v Mekotnjaku,

Občina Ljutomer, se kazen 1 leta in 2 mesecev zapora zniža
za 6 mesecev.

Karlu Dragu Roudiju, roj. 6. 5. 1959 na Ptuju, se
kazen 2 let in 6 mesecev zapora zniža za 6 mesecev.

Marjanu Špeglu, roj. 7. 11. 1971 v Slovenj Gradcu, se
kazen 10 mesecev zapora zniža za 3 mesece.

3. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno ob-

sodbo:
Nataši Kovačič, roj. 13. 4. 1971 na Otočcu, Občina

Novo mesto, se kazen 1 leta zapora spremeni v pogojno
obsodbo s tem, da se kazen ne bo izvršila, če obsojenka v 5
letih ne bo storila novega kaznivega dejanja.

Št. 725-02-13/99
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

4994. Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih
plačilnih Agencij Republike Slovenije za
uporabo finančnih sredstev Evropske unije

Za izvedbo uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skup-
nosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in
drugih oblikah sodelovanja Vlada Republike Slovenije sprej-
me

U R E D B O
o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih

Agencij Republike Slovenije za uporabo
finančnih sredstev Evropske unije

1. člen
S to uredbo se določijo splošni akreditacijski pogoji za

uporabo finančnih sredstev Evropske unije, ki jih uporabljajo
plačilne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agen-
cija) z namenom, da se zagotovi organiziran in pregleden
sistem uporabe finančnih sredstev EU.

Ta uredba ne določa akreditacijskih pogojev za Agen-
cijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj pode-
želja.

2. člen
Akreditacijo iz 1. člena te uredbe agenciji podeljuje

Vlada Republike Slovenije na predlog resornega ministrstva
po predhodnem soglasju Organa za nadzor proračuna pri
Ministrstvu za finance.

Podeljena akreditacija je pogoj za začetek uporabe
finančnih sredstev Evropske unije.

Podrobnejše pogoje za akreditacijo agencij za posa-
mezno področje lahko predpiše resorni minister.

3. člen
Agencija mora za sistem upravljanja s finančnimi sred-

stvi Evropske unije zagotavljati:
– natančna postopkovna pravila za upravljanje s sred-

stvi,
– da pred vsako odobritvijo plačil preveri upravičenost

zahtevkov in skladnost s pravili Evropske unije,
– da pravilno in v celoti zavede v predpisanih postopkih

izvedena plačila,
– da potrebne dokumente predloži v času in obliki, ki

jih predpisujejo pravila Evropske unije in predpisi v Republiki
Sloveniji,

– uvedbo načela delitve nalog odredbodajalca, notra-
njega revizorja in računovodje,

– da zaposli ustrezno usposobljene kadre z računo-
vodskim znanjem, znanjem poznavanja struktur Evropske
unije in tujih jezikov,

– stalno usposabljanje strokovnega kadra.

4. člen
Za učinkovito delovanje mora agencija izpolnjevati po-

goje za:
– vzpostavitev učinkovitih sistemov notranjega finanč-

nega nadzora,
– delovanje računovodske funkcije in
– uporabo vseh predpisov, ki so pogoj za uporabo

finančnih sredstev EU.
Agencija s posebnim pooblastilom opredeli pristojnosti

in odgovornosti odredbodajalca, notranjega revizorja in ra-
čunovodje. Te osebe so delavci s posebnimi pooblastili in
so materialno odgovorne za izvajanje nalog v skladu s pred-
pisi.

5. člen
Agencija za svoje delovanje v splošnem aktu pisno

določi postopke za:
– sprejem, evidentiranje in obdelavo zahtevkov upravi-

čencev,
– izvajanje nalog vsakega delavca s posebnimi poobla-

stili, ki ni pristojen za več kot eno delovno nalogo,
– zagotavljanje, da je delo vsakega delavca hkrati tudi

kontrola njegovega predhodnika,
– podroben seznam preverjanj, ki jih mora izvesti dela-

vec s posebnimi pooblastili in v spremljajoče dokumente
zahtevka vključiti potrdilo, da so bila preverjanja izvedena,

– ustrezno hrambo podatkov in lokacijo vseh doku-
mentov, ki mora biti točno določena,
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– ustrezno računalniško obdelavo zahtevkov,
– preveritev dejstev, ki so podlaga za plačila upravičen-

cem in jih izvajajo tehnične službe.
Del nalog ali celotna naloga agencije se lahko prenese

na druge institucije pod naslednjimi pogoji:
– da so pristojnosti in odgovornosti drugih institucij

jasno opredeljene,
– da institucije razpolagajo z učinkovitimi sistemi, ki

zagotavljajo izpolnjevanje odgovornosti na predpisan način
kot ga predpiše resorni minister,

– da institucije agenciji izrecno potrdijo način izpolnje-
vanja prevzetih odgovornosti,

– da se agencijo redno in pravočasno obvešča o izve-
denih nalogah,

– da spremljajoča dokumentacija predložena agenciji
zadostuje za zagotovitev, da so bila opravljena vsa zahteva-
na predhodna preverjanja o izpolnjevanju pogojev odobre-
nih zahtevkov.

Naloge odredbodajalca ni mogoče prenesti na druge
osebe izven agencije.

6. člen
Sredstva za vračilo finančnih sredstev Evropske unije v

primeru ugotovljenega nepravilnega ali neupravičenega iz-
plačila, zamudne obresti in upravne kazni zagotovi agencija
v okviru svojega finančnega načrta, pri čemer za vračilo ne
sme uporabiti finančnih sredstev Evropske unije, sredstev
domače udeležbe in tudi ne drugih namenskih sredstev.

Kolikor sredstva agencije iz prejšnjega odstavka ne
zadoščajo za vračilo finančnih sredstev Evropske unije, manj-
kajoča sredstva zagotovi resorno ministrstvo.

7. člen
Če agencija naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo fi-

nančnih sredstev Evropske unije upravičencem nepravilno
ali neupravičeno izvršeno, mora takoj zahtevati vračilo sred-
stev v proračun.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da so bila
finančna sredstva Evropske unije uporabljena v nasprotju z
zakonom ali proračunom, proračunski inšpektor v skladu z
določili zakona o javnih financah izreče ukrep, s katerim se
zahteva vračilo sredstev.

8. člen
Vsa dokumentacija, ki se nanaša na finančna sredstva

Evropske unije mora biti vedno dostopna:
– notranji reviziji agencije,
– certifikacijskemu organu, ki je Organ za nadzor pro-

računa pri Ministrstvu za finance,
– Računskemu sodišču,
– pooblaščenim osebam Evropske unije.

9. člen
Predplačila se izkazujejo v obračunskih evidencah s

katerimi se zagotovi da:
– jamstva dajejo samo finančne ustanove pooblaščene

s strani ustreznih organov,
– se predplačila izvršijo v določenih časovnih rokih in

da se predplačila z zamudo pri izvrševanju opredelijo in takoj
zahtevajo jamstvo,

– se pri izplačevanju predplačil upoštevajo enaki po-
stopki nadziranja s strani pooblaščenih delavcev kot veljajo
pri plačilih.

10. člen
Notranja revizija agencije preverja da:
– so postopki, ki jih predpiše agencija ustrezni zahte-

vam Evropske unije in skladni s predpisi Republike Slovenije,
– so obračunske evidence popolne in pravočasne,
– so preverjanja ali nadzori usmerjeni na izbrana po-

dročja in na primerno izbrane vzorce transakcij za obdobje,
ki ne presega pet let,

– so metode za vodenje programa, določbe za sprem-
ljanje in preverjanje izvrševanja programa, sistemi za prepre-
čevanje in preverjanje nepravilnosti in postopki za povračilo
nepravilnih ali neupravičeno plačanih zneskov skladni z zah-
tevami Evropske unije in predpisi Republike Slovenije.

Notranja revizija se izvaja skladno z mednarodnimi revi-
zijskimi standardi. Revizijski načrti in poročila morajo biti
vedno dostopni certifikacijskemu organu, ki je Organ za
nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance in pooblaščenim
osebam Evropske unije z mandatom za opravljanje finančnih
revizij in z osnovnim namenom ocene učinkovitosti delova-
nja notranje revizije.

11. člen
Agencija zagotovi redno poročanje resornemu mini-

strstvu, Ministrstvu za finance, Vladi Republike Slovenije in
Evropski uniji.

Z obračunskimi postopki agencija zagotovi, da so ob-
časna in letna poročila popolna in pravočasna.

12. člen
Kadar agencija ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev

za akreditacijo, ki jih določa ta uredba in ne izvede ustreznih
prilagoditev v določenem roku, lahko Vlada Republike Slo-
venije akreditacijo odvzame, oziroma določi drugo agencijo,
ki nadaljuje z njenim delom.

Glede na naravo manjkajočega pogoja lahko Vlada Re-
publike Slovenije dodeli pogojno akreditacijo.

Predlog za odvzem akreditacije poda Organ za nadzor
proračuna pri Ministrstvu za finance ali resorno ministrstvo.

Predlog za pogojno akreditacijo poda resorno mini-
strstvo po predhodnem soglasju Organa za nadzor proraču-
na pri Ministrstvu za finance.

13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000.

Št. 439-00/99-1
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4995. Uredba o akreditacijskih pogojih za Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja

Za izvedbo uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skup-
nosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in
drugih oblikah sodelovanja Vlada Republike Slovenije
sprejme
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U R E D B O
o akreditacijskih pogojih za Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

1. člen
S to uredbo se določajo akreditacijski pogoji za delova-

nje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljevanju: agencija).

2. člen
Za odgovorno ustanovo za podelitev akreditacije siste-

mu za pripravo in izvrševanje plačil v kmetijstvu (agenciji) se
določi Vlado Republike Slovenije na predlog Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob soglasju Organa za
nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

Podeljena akreditacija je pogoj za začetek uporabe
finančnih sredstev Evropske unije.

3. člen
Agencija opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje

ukrepov in nalog na področju kmetijstva, živilstva in ribištva v
skladu s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske unije
ter na druge naloge za izvajanje reforme kmetijske politike.

Sredstva za izvajane ukrepov in nalog na področju kme-
tijstva, živilstva in ribištva se črpajo iz Evropskega kmetijske-
ga usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), ki je
sestavni del splošnega proračuna Evropskih skupnosti in se
uporablja za financiranje skupne kmetijske politike.

4. člen
Agencija je ustanovljena z zakonom o organizaciji in

delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94,
47/97 in 60/99).

Podrobnejša organizacija, pooblastila, obveznosti in
pristojnosti agencije se določi s splošnim aktom.

5. člen
Agencija zagotavlja zadostna jamstva in je odgovorna:
– da sta upravičenost zahtevkov in skladnost s pogoji

Evropske unije preverjeni preden se odobri plačilo,
– da so izvedena plačila pravilno in v celoti zavedena v

računih,
– da se potrebne dokumente predloži v času in obliki,

ki jih predpisujejo pogoji Evropske unije.

6. člen
V okviru agencije se izvajajo naslednje naloge:
– odobritev plačil,
– izvršitev plačil,
– računovodstvo plačil.
Agencija mora zagotoviti nemoteno odrejanje plačil.
Naloge odobritve, izvršitve in računovodstva plačil so

nezdružljive. Za vsako od njih je odgovorna posebna služba,
katere pristojnosti so opredeljene v splošnem aktu iz 4.
člena te uredbe.

Agencija s posebim pooblastilom opredeli pristojnosti in
odgovornosti odredbodajalca, notranjega revizorja in računo-
vodje. Te osebe so delavci s posebnimi pooblastili in so
materialno odgovorne za izvajanje nalog v skladu s predpisi.

7. člen
Agencija za svoje delovanje v splošnem aktu iz 4. člena

te uredbe določi postopke za:
– sprejem, evidentiranje in obdelavo zahtevkov,
– izvajanje naloge vsakega delavca s posebnimi poob-

lastili, ki ni pristojen za več kot eno delovno nalogo vključno
s finančnimi omejitvami njegovega pooblastila,

– izobraževanje in rotacijo delavcev na občutljivih polo-
žajih ali nadomestna politika povečanega nadzora,

– zagotavljanje, da je delo vsakega delavca hkrati tudi
kontrola njegovega predhodnika,

– podroben seznam preverjanj, ki jih mora izvesti dela-
vec s posebnimi pooblastili in v spremljajoče dokumente
zahtevka vključiti potrdilo, da so bila preverjanja izvedena; to
potrdilo se lahko izvede na elektronski način,

– odobritev pristojnega delavca in/ali njegovega na-
drejenega, ki se izvede z elektronskimi sredstvi in se zagoto-
vi ustrezno zaščito ter se istovetnost podpisnika vnese v
elektronsko evidenco,

– izvršitev plačila zahtevka pod pogojem, da je bilo
opravljeno zadostno število preverjanj in da je skladen s
pravili Evropske unije in Republike Slovenije,

– izplačilo zahtevka samo upravičencu ali njegovemu
pooblaščencu na njegov bančni račun v petih dneh, izplači-
la ki se ne izvajajo gotovinsko,

– vsa plačila za katere prenosi niso bili izvršeni, da se
ponovno knjižijo v dobro sklada,

– ustrezno hrambo podatkov in lokacijo vseh doku-
mentov,

– računalniško obdelavo zahtevkov,
– dostop do računalniškega sistema, ki se ga zaščiti in

nadzira na naslednji način:
· da se vse informacije, ki so vnesene v sistem pravil-

no potrdi kot veljavne,
· da se zagotovi, da se napake pri vnosu odkrijejo in

popravijo,
· da se identifikacija delavca, ki vnaša ali spreminja

podatke ali programe evidentira v dnevnik delovnih operacij,
· da podatke vnesejo, spremenijo ali potrdijo kot ve-

ljavne samo delavci, katerim so podeljena posamezna ge-
sla, ki se morajo redno spreminjati,

· da se podatke shrani na varnostne kopije, ki se
hranijo na posebnem, zavarovanem kraju,

· s fizičnim nadzorom pred nepooblaščenim dosto-
pom,

– preveritev dejstev, ki so podlaga za plačila upravičen-
cev in jih izvajajo tehnične službe,

– zagotovitev, da se vsaka sprememba v predpisanih
pogojih in uporabljenih stopnjah pomoči evidentira in da se
navodila, podatkovne baze in sezname pravočasno in sprot-
no dopolnjuje.

8. člen
Sredstva za vračilo finančnih sredstev Evropske unije v

primeru ugotovljenega nepravilnega ali neupravičenega iz-
plačila, zamudne obresti in upravne kazni zagotovi agencija
v okviru svojega finančnega načrta, pri čemer za vračilo ne
sme uporabiti finančnih sredstev Evropske unije, sredstev
domače soudeležbe in tudi ne drugih namenskih sredstev.

Kolikor sredstva agencije iz prejšnjega odstavka ne
zadoščajo za vračilo finančnih sredstev Evropske unije, manj-
kajoča sredstva zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

9. člen
Če agencija naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo fi-

nančnih sredstev Evropske unije upravičencem nepravilno
ali neupravičeno izvršeno, mora takoj zahtevati vračilo sred-
stev v proračun.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da so bila
finančna sredstva Evropske unije uporabljena v nasprotju z
zakonom ali proračunom, proračunski inšpektor v skladu z
določili zakona o javnih financah izreče ukrep, s katerim se
zahteva vračilo sredstev.
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10. člen
Del naloge ali celotna naloga odobritve in/ali tehnične

storitve se lahko prenese na druge institucije pod naslednji-
mi pogoji:

– da so pristojnosti in odgovornosti drugih institucij
jasno opredeljene,

– da institucije razpolagajo z učinkovitimi sistemi, ki
zagotavljajo izpolnjevanje odgovornosti na predpisan način,

– da institucije agenciji izrecno potrdijo način izpolnje-
vanja prevzetih odgovornosti,

– da se agencijo redno in pravočasno obvešča o rezul-
tatih izvedenih kontrol tako:

· da se zadostnost teh kontrol vedno upošteva pre-
den se poravna zahtevek,

· da se izvedeno kontrolo podrobno opiše v poročilu,
ki spremlja vsak zahtevek oziroma sveženj zahtevkov in zaje-
ma eno tržno leto. Poročilo spremlja potrdilo o izpolnjevanju
pogojev odobrenih zahtevkov ter o naravi, obsegu in omeji-
tvah opravljenega dela. Če katerakoli fizična ali upravna
preverjanja niso dovolj temeljita, vendar opravljena na vzor-
cu zahtevkov, se izbrane zahtevke opredeli, vzorčno meto-
do opiše in poroča o rezultatih vseh revizij in sprejetih ukre-
pov v zvezi z odstopanji in nepravilnostmi,

· da spremljajoča dokumentacija predložena agenciji
zadostuje za zagotovitev, da so bila opravljena vsa zahteva-
na preverjanja o izpolnjevanju pogojev odobrenih zahtevkov,

– če druge institucije zadržijo dokumentacijo se vzpo-
stavijo postopki;

· da se evidentira lokacija vseh dokumentov in
· da so ti dokumenti na voljo za revizijo v prostorih

agencije.

11. člen
Vsa dokumentacija mora biti vedno dostopna:
– notranji reviziji agencije,
– certifikacijskemu organu, ki je Organ za nadzor pro-

računa pri Ministrstvu za finance,
– Računskemu sodišču,
– pooblaščenim osebam Evropske unije.

12. člen
Predplačila se izkazujejo v obračunskih evidencah s

katerimi se zagotavlja:
– da jamstva lahko dajejo samo finančne ustanove

pooblaščene s strani ustreznih organov,
– da se predplačila izvršijo v določenih časovnih rokih,
– da se predplačila z zamudo pri izvrševanju takoj opre-

delijo in takoj zahtevajo jamstva,
– da se pri izplačevanju predplačil izvaja enak nadzor s

strani pooblaščenih oseb kot pri plačilih.

13. člen
Obračun intervencijskih zalog zagotovi, da so količine

in s tem povezani stroški pravilno in hitro obdelani in eviden-
tirani po razpoznavnih serijah in na pravilnem računu za
vsako stopnjo od prejema ponudbe do fizične oddaje izdel-
ka, skladno s predpisi programa ter zagotovi, da se ka-
darkoli lahko določita količina in narava zalog na vsaki loka-
ciji. Stanje zalog redno fizično preverjajo osebe, telesa in
oddelki, ki so neodvisni od imetnikov zalog.

14. člen
Z obračunskimi postopki se zagotovi, da so mesečna

in letna poročila popolna in pravočasna. Agencija mora raz-
kriti napake in pomanjkljivosti obračunskih evidenc s po-
stopki odkrivanja, ki ne smejo biti daljši od treh mesecev.

15. člen
Služba notranje revizije preveri:
– da so postopki, ki jih predpiše agencija ustrezni,
– da se zagotovi preverjanje skladnosti z zahtevanimi

pogoji s strani EU,
– da so obračunske evidence popolne in pravočasne,
– da so preverjanja omejena na izbrane ukrepe in na

vzorce transakcij, če načrt za revizijo zagotavlja, da so v
obdobju, ki ne presega pet let, zajeta vsa pomembna po-
dročja vključno s službami, pristojnimi za pooblastila,

– da se delo službe izvaja skladno z mednarodno spre-
jetimi revizijskimi standardi, evidentira se v delovnih doku-
mentih in je razvidno iz poročil in priporočil, naslovljenih na
vodstvo agencije,

– da so revizijski načrti in poročila na voljo certifikacij-
skemu organu, ki je Organ za nadzor proračuna pri Mini-
strstvu za finance in pooblaščenim osebam Evropske unije z
mandatom za opravljanje finančnih revizij in z osnovnim na-
menom ocene učinkovitosti delovanja notranje revizije.

16. člen
Določbe te uredbe se prav tako uporabljajo za “nega-

tivne izdatke” (prelevmani, zapadla jamstva, povrnjena plači-
la), ki jih mora agencija zbrati v imenu Oddelka za jamstva
Evropskega kmetijskega, usmerjevalnega in jamstvenega
sklada (v nadaljevanju: EKUJS). Agencija vzpostavi sistem
za evidentiranje vseh vsot plačljivih EKUJS in za evidentira-
nje v knjigo dolžnikov vseh dolgov pred njihovim prejemom.
Knjigo dolžnikov se mora redno pregledovati z namenom,
da se izterjajo zapadle obveznosti.

Agencija lahko prenese odgovornosti za izterjavo nega-
tivnih izdatkov drugim institucijam v skladu z 10. členom te
uredbe. Le-ta pa mora vsaj enkrat na mesec poročati agenc-
iji o vseh priznanih prihodkih in prejetih vsotah denarja.

17. člen
Kadar agencija ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev

za akreditacijo, ki jih določa ta uredba in ne izvede ustreznih
prilagoditev v določenem roku, lahko Vlada Republike Slo-
venije akreditacijo odvzame, oziroma določi drugo agencijo,
ki nadaljuje z njenim delom.

Glede na naravo manjkajočega pogoja lahko Vlada Re-
publike Slovenije dodeli pogojno akreditacijo.

Predlog za odvzem akreditacije poda Organ za nadzor
proračuna pri Ministrstvu za finance ali resorno ministrstvo.

Predlog za pogojno akreditacijo poda resorno mini-
strstvo ob soglasju Organa za nadzor proračuna pri Mini-
strstvu za finance.

18. člen
Agencija v splošnem aktu iz 4. člena te uredbe predpi-

še roke za obravnavo vseh prejetih zahtevkov in zagotovi
hitro obravnavo vseh prejetih zahtevkov.

19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000.

Št. 439-01/99-1
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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4996. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije

I
Vlada Republike Slovenije določa najvišje tarifne postavke za prodajo električne energije, in sicer:
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II
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne ener-
gije (Uradni list RS, št. 82/99).

III
Ta uredba začne veljati 24. decembra 1999.

Št. 382-11/99-3
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4997. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in znanosti

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjem-
nem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki
imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiš-
čeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 132. seji
dne 28. 10. 1999 sprejela

S K L E P
o izjemnem priznanju in odmeri starostne

pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in znanosti

I
Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na kultur-

nem področju Vlada Republike Slovenije od 1. 10. 1999
dalje izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:

Janezu Kališniku, v višini 80% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo,

Svetlani Makarovič, v višini 90% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo,

Seti Mušič, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,

Andreju Novaku, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Poldetu Oblaku, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,

Mariji Šugman, v višini 75% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo in

Marijanu Tomšiču, v višini 80% zneska najvišje pokojni-
ne za polno pokojninsko dobo.

II
Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na področ-

ju znanosti, Vlada Republike Slovenije od 1. 10. 1999 dalje
izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:

Francetu Berniku, v višini 100% zneska najvišje pokoj-
nine za polno pokojninsko dobo.

Št. 194-1/99
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4998. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja mini-
ster za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 172,45 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za  ugotovitev vrednosti  stanova-
nja (Uradni list RS, št. 95/99).

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

4999. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o prepovedi prometa in uporabe določenih
zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic
zaradi ostankov teh zdravil v živilih

Na podlagi štiriindvajsete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99 in 101/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o

prepovedi prometa in uporabe določenih zdravil
zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi

ostankov teh zdravil v živilih

1. člen
V odredbi o prepovedi prometa in uporabe določenih

zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostan-
kov teh zdravil v živilih (Uradni list RS, št. 88/99) se 1. člen
spremeni tako, da se v 4. točki črta besedilo »razen pod
pogoji, določenimi s to odredbo«.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
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»2.a člen
Prepovedano je:
a) dajanje v promet stilbenov, derivatov stilbenov, nji-

hovih soli in estrov ter tireostatskih snovi za uporabo pri vseh
živalskih vrstah;

b) dajanje v promet ß-agonistov za uporabo pri živalih,
katerih meso in proizvodi so namenjeni za prehrano ljudi,
razen za namene, ki so določeni v 2. točki 7. člena te
odredbe.«.

3. člen
V 3. členu se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) dajanje zdravil, ki imajo tireostatsko, estrogeno,

androgeno ali gestageno delovanje ter ß-agonistov farmskim
živalim ali živalim iz akvakulture;«.

4. člen
V 4. členu se črta beseda “farmske”.

5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
Ne glede na določbe 2.a, 3., 4. in 5. člena te odredbe

se lahko:
1. pri farmskih živalih v terapevtske namene uporabi

odobrena zdravila, ki vsebujejo ß-estradiol 17, testosteron
in progesteron ter derivate, ki takoj po resorpciji z mesta
dajanja s hidrolizo razvijejo matično spojino.

Zdravila iz te točke lahko daje le pristojni doktor veteri-
narske medicine pod naslednjimi pogoji:

– da jih daje v injekcijski obliki ali
– da jih daje v obliki nožničnih spiral, vendar ne implan-

tatov, za zdravljenje motenj v delovanju jajčnikov in
– da jih daje farmskim živalim, ki so jasno in vidno

označene.
O uporabi zdravil iz te točke mora pristojni doktor vete-

rinarske medicine voditi evidenco, ki mora obsegati najmanj
naslednje podatke:

– način zdravljenja,
– vrsto odobrenega zdravila,
– datum zdravljenja,
– oznako zdravljene živali.
Evidenca mora biti na razpolago veterinarskemu inš-

pektorju, če jo le-ta zahteva.
2. v terapevtske namene uporabi odobrena zdravila, ki

vsebujejo:
– altrenogest (alil-trenbolon), če se daje peroralno, ali

ß-agoniste za dajanje konjem, oslom, zebram in njihovim
križancem ter hišnim živalim v skladu z navodili za uporabo;

– ß-agoniste v injekcijski obliki za inhibicijo materničnih
kontrakcij pri kravah med telitvijo.

Zdravila iz te točke lahko daje samo pristojni doktor
veterinarske medicine.

Uporaba zdravil iz te točke v terapevtske namene je
prepovedana pri živalih, ki so namenjene za proizvodnjo
živil, vključno s plemenskimi živalmi proti koncu njihovega
reprodukcijskega življenja.

O uporabi zdravil iz te točke mora pristojni doktor vete-
rinarske medicine voditi evidenco, ki mora vsebovati vsaj

podatke, navedene v 1. točki tega člena, in mora biti na
razpolago veterinarskemu inšpektorju, če jo le-ta zahteva.«.

6. člen
8. in 9. člen se črtata.

7. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo “določbe”

doda besedilo “2.a,”.
V drugem odstavku se besedilo “8. člena te odredbe”

nadomesti z besedilom “7. člena te odredbe, in mora biti na
razpolago veterinarskemu inšpektorju, če jo le-ta zahteva”.

V tretjem odstavku se za besedo “mesecih” doda bese-
da “življenja”.

Na koncu petega odstavka se doda besedilo », ki mora
biti na razpolago veterinarskemu inšpektorju, če jo le-ta
zahteva”.

8. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
Hormonski proizvodi in ß-agonisti, ki jih je v skladu z

določbami te odredbe dovoljeno dajati farmskim živalim,
morajo izpolnjevati predpisane pogoje za dajanje zdravil v
promet.

Ne glede na prejšnji odstavek niso dovoljeni:
a) hormonski proizvodi:
– ki delujejo kot depoziti;
– ki imajo karenco daljšo kot 15 dni;
– za katere niso znani pogoji uporabe;
– za katere ne obstajajo reagenti ali oprema za upora-

bo pri analitskih tehnikah za ugotavljanje količine ostankov
nad dovoljenimi mejami;

b) zdravila, ki vsebujejo ß-agoniste, in je njihova karen-
ca daljša kot 28 dni.«.

9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-03-43/99-1
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

5000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene
ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju
šarže in certificiranju

Na podlagi sedemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti
živil živalskega izvora, označevanju šarže

in certificiranju
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1. člen
V pravilniku o veterinarski oznaki zdravstvene ustrezno-

sti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju
(Uradni list RS, št. 94/99) se v drugem odstavku 15. člena
besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »6. člena«.

2. člen
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrazci certifikatov in potrdil iz 17. člena tega pravilni-

ka se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2000.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-176/99-1
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

5001. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi
in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku
njihove verifikacije in preverjanja

Na podlagi triintridesete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna

veterinarska dejavnost in o postopku njihove
verifikacije in preverjanja

1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni

veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o
postopku njihove verifikacije in preverjanja (Uradni list RS,
št. 6/96, 33/96, 3/97, 5/98 in 56/99) se v 29. členu v
točkah A, B, C, D, E, F, G, H in I za besedilom »mora imeti«
doda beseda »zaposlene«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-03/96-5
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

5002. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije znanje
za razvoj, ustanove

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) minister za šolstvo in šport izdajam

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Fundacije znanje za razvoj,

ustanove

Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije znanje za
razvoj, ustanove, s katerim je Regionalna razvojna agencija
Mura, d.o.o., Kocljeva 10, Murska Sobota, ki jo zastopa
direktor Danilo Krapec, stanujoč v Lendavi, Mohorjeva 34,
ustanovila Fundacijo za znanje in razvoj, ustanovo, s sede-
žem v Murski Soboti, Lendavska 5, z namenom zagotavljati
denarno in svetovalno podporo za izobraževanje nadarjenih
študentov in drugega perspektivnega kadra za razvoj Pomur-
ja doma in v tujini, s katero upravlja tričlanska uprava v
sestavi: Cveta Mandič Čahuk, Lendavsko naselje 26, Mur-
ska Sobota, Mateja Hauser Podlunšek, Černelavci, Dolga
ulica 35, Murska Sobota in Viktor Vild, Ulica Mikloša Kuzmi-
ča 34a, Murska Sobota, o čemer je notar mag. Andrej
Rošker iz Murske Sobote, Ulica Staneta Rozmana 11a, dne
6. 12. 1999 izdal notarsko listino pod opr. št. SV-955/99.

Št. 028-20/99
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5003. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
razvrstitvi zdravil na liste

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 in 6/99) in
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS,
št. 3/98 – prečiščeno besedilo, 51/98, 73/98, 90/98 in
6/99) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na 31. seji dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi

zdravil na liste

1. člen
S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na

liste (Uradni list RS, št. 39/96, 70/96, 25/97, 47/97,
77/97, 15/98, 43/98, 50/98, 72/98, 89/98 in 54/99).

2. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvršče-

na na pozitivno in vmesno listo. Ta seznam je sestavni del
tega sklepa.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 0202/31-4/99
Ljubljana, dne 9. decembra 1999.

Predsednik
Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Sandi Bartol l. r.

A) Razvrstitev novo registriranih zdravil

ATC Ime zdravila Nelastniško ime Lista Opomba Delovna šifra

C03DA01 ALDACTONE kapsula 20x100mg spironolakton P 021563

C03DA01 ALDACTONE kapsula 50x100mg spironolakton P 021571

C03DA01 ALDACTONE obložena tableta 20x25mg spironolakton P 021598

C03DA01 ALDACTONE obložena tableta 20x50mg spironolakton P 021601

C03DA01 ALDACTONE obložena tableta 50x50mg spironolakton P 021628

R01AC03 ALLERGODIL pršilo za nos 10ml azelastin P 002607

C09CA04 APROVEL tableta 150mg 28x150mg irbesartan V* Omejeno predpisovanje 003565

na stanja, kjer je indicirano

zdravljenje z zaviralcem

angiotenzinske konvertaze,

ki pa je povzročil neželene učinke.

C09CA04 APROVEL tableta 300mg 28x300mg Irbesartan V* Omejeno predpisovanje na stanja, 003581

kjer je indicirano zdravljenje

z zaviralcem angiotenzinske

konvertaze, ki pa je povzročil

neželene učinke.

N02BE01 CALPOL 6 PLUS suspenzija 100ml(250mg/5ml) Paracetamol P 002739

N02BE01 CALPOL suspenzija 140ml(120mg/5ml) Paracetamol P 002712

N04BX02 COMTAN neobložena tableta 30x200mg Entakapon V 004979

D05AX02 DAIVONEX krema 30g (50mcg/g) Kalcipotriol P 004723

G04BD07 DETRUSITOL 1 MG filmsko obložena tableta 60x1mg Tolterodin V* Predpisovanje le na osnovi 003441

izvidov urologov ali ginekologov.

G04BD07 DETRUSITOL 2 MG filmsko obložena tableta 14x2mg Tolterodin V* Predpisovanje le na osnovi 003476

izvidov urologov ali ginekologov.

C07AG02 DILATREND 25 tableta 28x25mg Karvedilol V* Omejitev na zdravljenje zastojne 021644

srčne odpovedi, po priporočilu

kardiologa.

J01FA09 FROMILID zrnca za peroralno suspenzijo 125mg/5ml Klaritromicin P 078069

L03AA04 INTRON A inj.brizga-pero 1x18.000.000ie Interferon alfa-2b, rekombinantni P 002844

L03AA04 INTRON A inj.brizga-pero 1x30.000.000ie Interferon alfa-2b, rekombinantni P 002852

L03AA04 INTRON A inj.brizga-pero 1x60.000.000ie Interferon alfa-2b, rekombinantni P 002836

B03XA01 NEORECORMON 500IE inj.brizga 6x0,3ml Epoetin beta, rekombinantni humani P 003689

B03XA01 NEORECORMON 5000IE inj.brizga 6x0,3ml Epoetin beta, rekombinantni humani P 003727

B03XA01 NEORECORMON 2000IE inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta, rekombinantni humani P 003700

B03XA01 NEORECORMON 10000IE inj.brizga 6x0,6ml epoetin beta, rekombinantni humani P 003751

N03AX12 NEURONTIN 100MG kapsula 20x100mg gabapentin P 093483

N03AX12 NEURONTIN 300MG kapsula 50x300mg gabapentin P 093505

N03AX12 NEURONTIN 400MG kapsula 50x400mg gabapentin P 093521

G04CA02 OMNIC kapsula s prirejenim sproščanjem 30x0,4mg tamsulozin V 002518

N05AH04 SEROQUEL filmsko obložena tableta 6x25mg+2x100mg kvetiapin P 003603

N05AH04 SEROQUEL filmsko obložena tableta 60x25mg kvetiapin P 003611

N05AH04 SEROQUEL filmsko obložena tableta 60x100mg kvetiapin P 003638

N05AH04 SEROQUEL filmsko obložena tableta 60x200mg kvetiapin P 003646

N nerazvrščeno zdravilo
* omejitev predpisovanja zdravila
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B) Sprememba razvrstitve zdravil

ATC Ime zdravila Nelastniško ime Sprememba liste Opomba Delovna šifra

N07AA05 ARICEPT filmsko obložena tableta 28x5mg donepezil N → V* Omejitev predpisovanja 000876

na nevrologe in psihiatre;
podrobnosti v Racionalni
farmakoterapiji 1/2000.

N07AA05 ARICEPT filmsko obložena tableta 28x10mg donepezil N → V* Omejitev predpisovanja na 000809
nevrologe in psihiatre;
podrobnosti v Racionalni

farmakoterapiji 1/2000.
M05BA02 BONEFOS 400 kapsula 100x400mg klodronska kislina N → P* Omejitev na zdravljenje malignih 095184

osteolitičnih lezij, hiperkalcemije

zaradi kostnih metastaz
in Pagetove bolezni.

C09AA08 CILAZIL tableta 30x1mg cilazapril N → V 001880

C09AA08 CILAZIL tableta 30x2,5mg cilazapril N → V 001899
R06AX13 CLARITINE tableta 10x10mg loratadin P → V 062987
R06AX13 CLARITINE tableta 30x10mg loratadin P → V 071978

N07AA06 EXELON kapsula 28x1mg rivastigmin N → V* Omejitev predpisovanja 011770
na nevrologe in psihiatre;
podrobnosti v Racionalni

farmakoterapiji 1/2000.
N07AA06 EXELON kapsula 28x3mg rivastigmin N → V* Omejitev predpisovanja 011797

na nevrologe in psihiatre;

podrobnosti v Racionalni
farmakoterapiji 1/2000.

N07AA06 EXELON kapsula 28x4,5mg rivastigmin N → V* Omejitev predpisovanja 011827

na nevrologe in psihiatre;
podrobnosti v Racionalni
farmakoterapiji 1/2000.

N07AA06 EXELON kapsula 28x6mg rivastigmin N → V* Omejitev predpisovanja 011894
na nevrologe in psihiatre;
podrobnosti v Racionalni

farmakoterapiji 1/2000.

R01AD08 FLIXONASE pršilo za nos 120 vpihov (50 mcg/1 vpih) flutikazon N → P 063134

D07AC01 FLOSTERON krema 30 g (0,5mg/1 g) betametazon N → P 021415

N02CC01 IMIGRAN pršilo za nos 2x20mg/0,1ml sumatriptan N → V 021539

N02CC01 IMIGRAN tableta 12x50mg sumatriptan N → P 001708

N02CC01 IMIGRAN tableta 6x100mg sumatriptan N → V 049948

C08DA01 ISOPTIN tableta 30x40mg verapamil N → P 041386

C08DA01 ISOPTIN 80 tableta 50x80mg verapamil N → P 041416

C08DA01 ISOPTIN tableta 20x120mg verapamil N → P 041394

C08DA01 ISOPTIN RR retard tableta 20x240mg verapamil N → P 041351

C08CA09 LACIPIL tableta 14x4mg lacidipin N → V 087580

C09AA09 MONOPRIL tableta 28x10mg fozinopril N → V 002402

C09AA09 MONOPRIL tableta 28x20mg fozinopril N → V 002410

N02CC02 NARAMIG filmsko obložena tableta 4x2,5mg naratriptan N → V 022098

D01AC08 ORONAZOL zdravilni šampon 100ml 2% ketokonazol V → N 000949

C09AA04 PREXANIL tableta 30x4mg perindopril N → V 083712

N06AB03 PROZAC peroralna raztopina 70ml (20mg/5ml) fluoksetin N → P 052892

B03XA01 RECORMON SE 2000 IE inj. 5x2000ie eritropoetin beta P → N 021717

B03XA01 RECORMON SE 5000 IE inj. 5x5000ie eritropoetin beta P → N 021725

J05AB11 VALTREX filmsko obložena tableta 10x500mg valaciklovir N → V 093793

J05AB11 VALTREX filmsko obložena tableta 42x500mg valaciklovir N → V 093785

M01AB05 VOLTAREN RAPID obložena tableta 10x50mg diklofenak N → P 073261

M01AB05 VOLTAREN FORTE tableta 20x50mg diklofenak N → P 035157

M01AB05 VOLTAREN RETARD tableta 20x100mg diklofenak N → P 094935

C03DA01 XENALON-50 tableta 20x50mg spironolakton N → P 073849

C03DA01 XENALON-100 tableta 20x100mg spironolakton N → P 073830
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5004. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vred-
nost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilni-
ka o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice
Slovenije in 3. člena Organizacijskega predpisa GZS-Zdru-
ženja lesarstva, je Upravni odbor GZS-Združenja lesarstva
na redni seji dne 14. 9. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo,

razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in

uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare
blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom
in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti članov Združenja
lesarstva.

Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem od-
stavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene
po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo
dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obraču-
na in ne plačuje davka na dodano vrednost.

2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki

so registrirane za naslednje dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti:

DD Obdelava in predelava lesa
20.00 Obdelava in predelava lesa
20.10 Žaganje, skobljanje, impregniranje lesa
20.20 Proizvodnja furnirja, vezanega lesa, plošč
20.30 Stavbno mizarstvo
20.40 Proizvodnja lesene embalaže
20.50 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, protja
20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame, protja

DN Proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih
dejavnosti, reciklaža

36.00 Proizvodnja pohištva, druge predelovalne
dejavnosti

36.10 Proizvodnja pohištva
36.11 Proizvodnja sedežnega pohištva
36.12 Proizvodnja drugega pohištva za poslovne

prostore
36.13 Proizvodnja drugega kuhinjskega pohištva
36.14 Proizvodnja drugega pohištva
36.15 Proizvodnja žimnic
36.30 Proizvodnja glasbenih instrumentov
36.40 Proizvodnja športnih izdelkov
36.50 Proizvodnja igrač
36.60 Druge predelovalne dejavnosti
36.62 Proizvodnja metel, krtač
36.63  Proizvodnja drugih izdelkov

3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zara-

di lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže
na teži blaga.

Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri rav-
nanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.

Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri
ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom.

Poškodba je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zara-
di kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico
spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih
lastnosti blaga.

4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:

– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga
pri prevozu, skladiščenju oziroma prodaji blaga;

– z izrednim popisom blaga v skladišču;

– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvez-
no sestavi zapisnik.

5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in ok-

vara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje
za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi
maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.

Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in
uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih po-
slovnih knjigah (odpis blaga).

6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po ena-

kem postopku, kot je bil pravilnik sprejet.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in
strokovnem ravnanju z blagom, se kot običajen odpis blaga
šteje (kalo, razsip, razbitje in poškodba) odpis blaga, izraču-
nan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem
obračunskem obdobju po maksimalnih stopnjah, kot jih pred-
pisuje pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo,
razsip, razbitje, okvara) Združenja za trgovino (Uradni list
RS,  št. 53/99).

Predsednik
Upravnega odbora

GZS-Združenja lesarstva
Peter Tomšič, univ. dipl. ekon. l. r.
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5005. Poročilo o gibanju plač za oktober 1999

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
Nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za oktober 1999

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 1999 je znašala 174.895 SIT in je bila
za 0,4 odstotka višja kot septembra 1999.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 1999 je znašala 110.402 SIT in je bila
za 0,5 odstotka višja kot septembra 1999.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust
1999–oktober 1999 je znašala 174.030 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za oktober
1999 na november 1998–oktober 1999 znaša 103,0.

Št. 941-15-18/99
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

IG

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ig za leto 1999

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 10/98, 70/98),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.: 80/94,
45/97 – odločba US in 56/98) ter 16. člena statuta Občine
Ig je Občinski svet občine Ig na 7. redni seji dne 20. 12.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Ig za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ig za leto 1999 (Uradni

list RS, št. 80/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Bilanca prihodkov in odhodkov: v SIT

I. skupaj prihodki 377,447.731
II. skupaj odhodki 380,084.533
III. proračunski primanjkljaj 2,636.802
A) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
V. dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0

Bilanca prihodkov in odhodkov: v SIT

VI. prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev 0

B) Račun financiranja
VII. zadolževanje proračuna
VIII. odplačila dolga
IX. neto zadolževanje
X. zmanjšanje sredstev na računih 2,636.802

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se za leto 1999.

Št. 2046
Ig, dne 20. decembra 1999.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

5007. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/48, 32/85 in 33/86), v zvezi
s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje ob-
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močij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila
(Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in
5/90) ter 16. člena statuta Občine Ig je Občinski svet občine
Ig na 7. redni seji dne 20. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Ig

plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v na-
daljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine
nadomestila neposrednih uporabnikom stavbnih zemljišč ter
merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega

stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgrad-
bi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali
poslovni namen:

1. v zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlori-
sna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani
(stanovanje, poslovni prostor, garaža…). Upoštevajo se
samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene
faze,

2. izven zgradbe je površina funkcionalne enote skup-
na površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, ne-
pokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča…), ki je
namenjena poslovni dejavnosti.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po meri-
lih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik

funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, na-
jemnik …), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost
in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano
evidenco.

5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja tudi za objekte, ki so ob-

činska lastnina,  kolikor se le-ti ne oddajajo v najem.

6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila

je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nado-
mestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju
občine.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Ig. Na
podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda
odločbo pristojni davčni organ.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Ig, Kot, Staje, Iška vas, Strahomer, Vrblje-

ne, Škrilje, Golo, Selnik, Zapotok, Brest, Dobravica, Iška
Loka, Iška, Kremenica, Matena, Tomišelj, Sarsko, Visoko;

II. območje: ornji Ig, Rogatec nad Želimljami.

8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo mož-

nost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje
se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.

Pristojni občinski organ lahko na podlagi opremljenosti
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti raz-
poredi del naselja v drugo območje, kot je za naselje dolo-
čeno v 8. členu.

III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK

9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključi-
tve na te objekte in naprave,

2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v prido-

bitni dejavnosti,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih

objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev,

7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.

10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z nasled-
njimi točkami:

a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna kanalizacija 40
d) telefonsko omrežje 20
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:

a) makadamska cesta 20
b) asfaltna cesta 40

11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča

se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo – vikend in bivalni prostori v zidanicah,

– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zem-
ljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za po-
slovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,
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– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

Stanovanjski namen 40 30
Počitniški namen 300 300
Poslovni namen nepridobitni 300 200
Poslovni namen pridobitni 220 180

12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na

prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje in-
frastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami;

Območje Število točk

I. območje 1000
II. območje 800

13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgrad-
be z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

Individualna samostojna hiša 50 30
Vrstna hiša 30 20
Hiša z gospodarskim poslopjem 30 20
Blokovna gradnja 20 10

14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pri-

dobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v
zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne eno-
te razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se
ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

1. kategorija 200 100
2. kategorija 150 75
3. kategorija 100 50

15. člen
Izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in dru-

gih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov
in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se
posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko
uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi toč-
kami:

Namembnost I. območje II. območje

1. kategorija 200 100
2. kategorija 150 75
3. kategorija 100 50

16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po de-

janski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po
14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega
odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smi-
selno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost
uporabe v prilogi.

17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino
stanovanjske in poslovne površine, določene v 2. členu
tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za vsako leto
določi do konca leta za naslednje leto občinski svet s skle-
pom, da predlog župana občine.

19. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v tri-

mesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o
davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem
postopku.

20. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Ig posredovati

vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sode-
lovati pri nastavitvi evidence, ki jo bo izvajala Občina Ig, pri
čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.

Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Ig
nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku
in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v 30 dneh po nastanku.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba
sporočena.

IV. OPROSTITVE

21. člen
Občina Ig lahko v nekaterih primerih (elementarne in

druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost, itd.) skladno
s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja
nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogro-
žalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.

O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pi-
snega zahtevka zavezanca Občinski svet občine Ig na pred-
log župana.

Na podlagi pisnega zahtevka so plačila nadomestila za
dobo petih leto oproščeni zavezanci, ki so kupili oziroma
zgradili stanovanja ali stanovanjske hiše, dozidali ali nadzi-
dali družinske stanovanjske hiše in plačali sorazmerne
stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

V. KAZENSKA DOLOČBA

22. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži

prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma
sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do
360.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se
kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Ig.

VI. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence in opravljene anke-
te. Podatki, ki so osnova za nadomestilo po tem odloku, se
ocenijo in se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in
potrditev. Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v
določenem roku popraviti in posredovati občinski upravi.
Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se
poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za od-
mero.

24. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati

odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za ob-
močje Mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88,
39/89).

25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št.2045
Ig, dne 20. decembra  1999.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

Priloga iz 16. člena
Namembnost uporabe Kategorija Kategorija
funkcionalne enote po 14. členu  po 15.

členu

Proizvodni namen 1
Kmetijska proizvodnja in gozdarstvo 1
Kmetijska predelava 1
Pridobivanje gradbenih surovin 1
Predelava gradbenih surovin 1
Pridobivanje rudnin 1
Predelava rudnin 1
Predelava kovin 2
Predelava lesa 1
Izdelava lesenih izdelkov 2
Izdelava električnih izdelkov in strojev 1
Izdelava vozil in strojev 1
Izdelava tekstila, oblačil in obutev 3
Zaključna dela v gradbeništvu 2
Izdelava papirja in izdelkov 1
Izdelava kemičnih izdelkov in goriv 1
Izdelava prehrambenih izdelkov in pijač 3

Uslužnostni namen (lokal)
Gostinski lokal 1 2
Trgovina 1 3
Lekarna 2
Cvetličarna 2
Pošta 1
Banka, hranilnica 1
Hotel, prenočišča 1 1
Knjigarna, papirnica 2 3
Pekarna 2 3

Namembnost uporabe Kategorija Kategorija
funkcionalne enote po 14. členu  po 15.

členu

Slaščičarna 2 3
Prirejanje iger na srečo 1
Turistična agencija 1

Storitveni namen (servis)
Frizerski salon 2 2
Kozmetični salon 2 3
Fotograf 2 1
Čistilnica 2 1
Avtoličarstvo 3 1
Avtomehanika 3 2
Avtokleparstvo 3 1
Avtoelektrika 3 3
RTV servis 2
Avtopralnica 2 1
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 2
Videoteka 1
Tisk in založništvo 3
Veterinarstvo 3 3
Avtošola 2 2
Vulkanizerstvo 3 2

Zdravstveni namen
Splošna ambulanta 2
Zobozdravstvena ambulanta 2
Fizioterapevtska ambulanta 2
Specialistična ambulanta

Izobraževalni namen
Učilnica 3
Kulturni namen

Vzgojno-varstveni namen
Vrtec 3

Športno-rekreacijski namen
Fitnes 2
Teniško igrišče 2 2

5008. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v
Občini Ig

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 33/89), v zvezi s 56. členom zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 18. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Urad-
ni list RS, št.) in 16. člena statuta Občine Ig je Občinski svet
Občine Ig na 7. redni seji dne 20. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
v Občini Ig

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2000
znaša za:

– poslovne prostore 0,29 SIT/m2

– stanovanjske prostore 0,3922/m2
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 2050
Ig, dne 20. decembra  1999.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

IVANČNA GORICA

5009. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za
financiranje obnove po potresu poškodovanih
podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Dob, je Svet KS Dob dne
14. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za

financiranje obnove po potresu poškodovanih
podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu

1. člen
Uvede se posebni samoprispevek za območje vasi:

Boga vas, Breg pri Dobu, Dob, Podboršt, Pokojnica, Rdeči
Kal, Sad, Sela pri Dobu in Škoflje.

2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za

obnovo po potresu poškodovanih cerkva v Dobu in na Rde-
čem Kalu.

3. člen
Posebni samoprispevek poravnajo zavezanci v dveh

obrokih. Prvi zapade v plačilo 31. 12. 1999, drugi pa 1. 3.
2000.

4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki

so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.

5. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je

naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma.

6. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so svo-

jo obveznost že poravnali, kakor tudi tisti, ki so po zakonu o
samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) plačila
oproščeni.

7. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni

v naslednjem seznamu:

Priimek in ime Bivališče SIT

Košler Janja Boga vas 1 10.000
Eržen Dragica Boga vas 5 45.000
Škrabec Silvo Boga vas 6 180.000
Mandelj Silva Boga vas 7 35.000
Bregar Ana Breg pri Dobu 1 45.000
Gale Jože, ml. Breg pri Dobu 2 40.000
Gale Marko Breg pri Dobu 2 45.000
Kastelic Slavko Dob 1 70.000
Čebular Anton Dob 2 180.000
Legan Stane Dob 3 55.000
Verbič Stane Dob 4 160.000
Kastelic Zdenka Dob 5 70.000
Erjavec Jože Dob 6 75.000
Antončič Jože Dob 7 350.000
Antončič Gregor Dob 7 50.000
Štrus Anton Dob 10 200.000
Šraj Olga Dob 11A 40.000
Polončič Jože Dob 12 75.000
Grabnar Igor Dob 13 185.000
Grabnar Andreja Dob 13 30.000
Rus Stane Dob 14 60.000
Bregar Štefan Dob 15A 250.000
Ostanek Sandi Dob 16 60.000
Prosen Ana Dob 17 80.000
Zorec Stane Dob 20 60.000
Zorec Marija Dob 20C 65.000
Klemenčič Anton Dob 21 180.000
Kovačič Jožefa Dob 22 120.000
Kovačič Marija Dob 22 150.000
Ostanek Anton Dob 23 45.000
Sadar Nevenka Dob 27 115.000
Rojec Joži Dob 30A 200.000
Šraj Jože Dob 31 120.000
Pucelj Alojz Dob 32 65.000
Dežman Olga Dob 32A 70.000
Klemenčič Alojzija Dob 32A 70.000
Kastelic Majda Dob 33 85.000
Kozlevčar Olga Dob 34 35.000
Bradač Alojzija Dob 38 55.000
Mežan Jožefa Dob 40 160.000
Berginc Jožica Dob 41 30.000
Trnovšek Alojzija Podboršt 1 75.000
Trnovšek Alojzij Podboršt 1A 40.000
Verbič Alojzij Podboršt 2 30.000
Pucelj Jožica Podboršt 3 32.000
Verbič Jože Podboršt 4 40.000
Zorc Ignac Podboršt 5 40.000
Zajec Ferdinand Podboršt 7 45.000
Zajc Igor Podboršt 8 45.000
Škrabec Ciril Podboršt 9 40.000
Trnovšek Ivan Podboršt 9A 45.000
Verbič Jože Podboršt 11 40.000
Trnovšek Rozalija Podboršt 12 36.000
Štrus Milan Podboršt 13 45.000
Verbič Dušan Podboršt 15 10.000
Verbič Boris Podboršt 16 40.000
Uhan Vida Podboršt 17 30.000
Verbič Ludvik Podboršt 23 41.000
Verbič Roman Podboršt 23 30.000
Kotar Marija Pokojnica 1 25.000
Godec Edi Pokojnica 2 35.000
Štrus Vida Pokojnica 3 16.000
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Priimek in ime Bivališče SIT

Kanc Emilijan Pokojnica 5 37.000
Kastelic Rudolf Pokojnica 6  45.000
Perpar Avguštin Pokojnica 9 47.000
Fortuna Alojz Pokojnica 16 41.000
Fortuna Alojz Pokojnica 16 41.000
Stopar Karol Pokojnica 20 45.000
Kotar Stanko Rdeči Kal 1 50.000
Golf Marija Rdeči Kal 4 30.000
Rus Štefan Rdeči Kal 5 50.000
Sever Jože Rdeči Kal 6 50.000
Markelj Ciril Rdeči Kal 7 50.000
Česnik Nataša Rdeči Kal 8 30.000
Štrus Ciril Rdeči Kal 10 50.000
Grobovšek Rudolf Rdeči Kal 12 50.000
Zgonec Silvo Rdeči Kal 13 50.000
Mandelj Albina Rdeči Kal 15 50.000
Črnič Lilijana Sad 1 20.000
Miklavčič Avguštin Sad 3 10.000
Miklavčič Janez Sad 4 30.000
Kastelic Alojz Sad 7 55.000
Čebular Janez, ml. Sad 8 50.000
Kastelic Marija Sad 9 35.000
Oven Robert Sad 10 50.000
Bregar Matjaž Sela pri Dobu 1 80.000
Verbič Boštjan Sela pri Dobu 3 75.000
Jerlah Anton Sela pri Dobu 4 100.000
Jerlah Milena Sela pri Dobu 5 20.000
Miklavčič Albina Škoflje 7 17.000
Čebular Alojz Škoflje 8 250.000
Glavič Anton Škoflje 10 255.000
Glavič Jože Škoflje 11 250.000
Kastelic Milan Škoflje 9 45.000
Godnjavec Lado Škoflje 13 25.000
Kovačič Ivan Glogovica 10 50.000
Matjažič Marjan Grosuplje, Ljubljanska c.26 25.000
Štrus Milan Grosuplje, Pod gozdom 1 50.000
Piškur Ivan Male Češnjice 18 40.000
Grabnar Bojan Radohova vas 8 85.000

8. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove

za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS,
št. 48/90).

9. člen
Smoprispevek se plača na blagajni Krajevne skupnosti

Dob.
10. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namen-
ska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.

11. člen
S sredstvi samoprispevka upravlja Svet krajevne skup-

nosti Dob, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje
del. Ta je dolžan po zaključku del poročati na zboru obča-
nov o uporabi s samoprispevkom zbranih sredstev.

12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dob, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Sveta KS Dob

Anton Čebular l. r.

5010. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo posebnega samoprispevka za
financiranje obnove po potresu pokodovanih
podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu
dne 12. 12. 1999

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
plačilo posebnega samoprispevka za financiranje obnove
po potresu poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na
Rdečem Kalu (Uradni list RS, št. 96/99) daje Volilna komisi-
ja krajevne skupnosti Dob

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

posebnega samoprispevka za financiranje
obnove po potresu pokodovanih podružničnih
cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu dne 12. 12.

1999

Na referendumu dne 12. 12. 1999 za uvedbo poseb-
nega samoprispevka za financiranje obnove po potresu po-
škodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu
so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 100 volivcev.

2. Po volilnem imeniku je glasovalo 72 volivcev, kar je
72 %.

3. S potrdilom ni glasoval noben volivec.

4. Neveljavna ni bila nobena glasovnica.

5. Veljavnih glasovnic je bilo 72.

6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 64 volivcev,
kar je 88,89% volivcev, ki so glasovali.

7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 8 voliv-
cev, kar je 11,11% volivcev, ki so glasovali.

Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi, Volilna komisija krajevne skup-
nosti Dob ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo
posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potre-
su poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem
Kalu, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki so glasovali.

Dob, dne 12. decembra 1999.

Predsednica
Volilne komisija KS Dob
Alojzija Trnovšek l. r.

JESENICE

5011. Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 1. in 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 18. in 26. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list, št. 38/95) je Občinski svet
občine Jesenice na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o urbanistični zasnovi mesta Jesenice
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1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme urbanistična zasnova mesta

Jesenice, ki jo je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slo-
venije.

2. člen
S sprejetjem urbanistične zasnove mesta Jesenice se

spremenijo in dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega
plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) ter
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jeseni-
ce (Uradni list RS, št 51/98 in 41/99), ki se nanašajo na
urbanistično zasnovo mesta Jesenice.

3. člen
Urbanistična zasnova je sestavina dolgoročnega plana

občine za območje mesta Jesenice in določa usmeritve za
dolgoročni prostorski razvoj Jesenic. Urbanistična zasnova
določa planske usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in
za njihovo prostorsko organizacijo ter določa podrobnejšo
zasnovo namenske rabe prostora.

4. člen
Razlog za novo urbanistično zasnovo je določitev novih

razvojnih usmeritev po spremenjenih družbenih in ekonom-
skih razmerah, uskladitev s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin republiškega plana, uskladitev s pre-
strukturiranjem železarne in novelacija območij urejanja ter
namenske rabe v mestu Jesenice, novelacija načinov ureja-
nja posameznih območij in uveljavljavitev predlogov obča-
nov in drugih predlagateljev za spremembo namembnosti
zemljišč.

5. člen
Pri planiranju in urejanju posegov v prostor je potrebno

upoštevati tudi sestavine republiškega plana, ki se nanašajo
na gospodarjene z vodami ter varstvom naravne in kulturne
dediščine. Glede navedenih sestavin se smiselno uporablja-
jo grafični prikazi in evidence iz sestavin plana RS (Uradni
list RS, št. 11/99).

6. člen
Urbanistična zasnova mesta Jesenice vsebuje:
– besedilo odloka o urbanistični zasnovi mesta Jeseni-

ce,
– grafične prikaze v merilu 1:70.000, 1:50.000,

1:30.000, 1:15.000 in v merilu 1:5.000, ki so sestavni del
odloka,

– obrazložitev usmeritev iz urbanistične zasnove,
– soglasja organov in organizacij.
Urbanistična zasnova je izdelana tudi v digitalni obliki

(zajem na podlogi PKN5) in je prav tako sestavina odloka.

7. člen
Urbanistična zasnova določa usmeritve po sestavinah:
1. Splošne določbe
2. Območje urbanistične zasnove
3. Usmeritve za razvoj dejavnosti
4. Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja
5. Zasnova namenske rabe prostora
5.5. Funkcijska območja naselij
5.6. Namembnosti območij in površin
5.7. Območja za poselitev

5.8. Površine, ki niso namenjene poselitvi
5.9. Območja urejanja
6. Zasnova dolgoročnega razvoja
6.5. Podrobnejše usmeritve za razvoj dejavnosti
6.6. Usmeritve za proizvodne dejavnosti
6.7. Usmeritve za območja mešane rabe
6.8. Usmeritve za centralne dejavnosti, oskrbo in stori-

tve
6.9. Usmeritve za poslovne dejavnosti
6.10. Usmeritve za stanovanja
6.11. Usmeritve za kvartarne dejavnosti
6.12. Usmeritve za šport in rekreacijo
6.13. Usmeritve za eksploatacijo mineralnih surovin
6.14. Varstvo okolja
6.15. Varovanje in izkoriščanje vodnih virov
6.16. Varovanje in razvoj naravnih in ustvarjenih vred-

not okolja
6.17. Usmeritve za razvoj infrastrukturnih omrežij
7. Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove
7.5. Geoinformacijska podpora za odločanje
7.6. Območja predvidenih prostorskih izvedbenih na-

črtov
7.7. Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov
7.8. Območja, ki se bodo urejala s prostorskimi uredi-

tvenimi pogoji
7.9. Organizacijske naloge
8. Prehodne in končne določbe.

2. OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE

8. člen
(1) Urbanistična zasnova obravnava naselja Jesenice,

Hrušica, Slovenski Javornik, Koroška Bela, Podmežakla,
Kočna, Lipce, Blejska Dobrava. Poleg naselij, urbanistična
zasnova vključuje še ravninski del pri Blejski Dobravi do
pregrade Moste, severna pobočja Mežakle ter južna poboč-
ja Karavank.

(2) Na severu poteka meja urbanistične zasnove nad
strnjenim delom naselij Hrušica, Jesenice, Slovenski Javor-
nik in Koroška Bela, na vzhodu poteka po vzhodnem robu
naselja Koroška Bela, po meji k.o. Potoki in po sredini
akumulacije proti vzhodu do pregrade Moste in do občinske
meje z Občino Žirovnica. Na jugu poteka meja urbanistične
zasnove po meji z Občino Bled po Radovni in grebenu
Mežakle, na zahodu pri karavanškem predoru pa do meje z
Občino Kranjska Gora.

3. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI

9. člen
Prednostne usmeritve za razvoj dejavnosti so:
1. regeneracija opuščenih zemljišč železarne z ustvar-

janjem pogojev:
– za širitev mestnih-urbanih funkcij in zagotovitev po-

gojev za razvoj poslovnega, upravnega in oskrbnega središ-
ča širšega prostora (regionalnega središča),

– za sodobne, strukturno razvite industrije, nove stori-
tvene in proizvodne dejavnosti, za mala in srednje velika
podjetja (tehnološki park, regionalno obrtno območje),

2. spodbujanje razvoja za transportne (transportno-lo-
gistično središče) in proizvodne dejavnosti na že opremlje-
nih stavbnih zemljiščih,
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3. spodbujanje razvoja oskrbnih in storitvenih dejavno-
sti na lokalni ravni (lokalna oskrbna središča),

4. spodbujanje razvoja upravnih funkcij širšega (regio-
nalnega pomena),

5. spodbujanje športno-rekreacijskih dejavnosti v sre-
dišče regionalnega in mednarodnega pomena,

6. spodbujanje turizma, ki ima možnosti razvoja na
prezentaciji zgodovinskih začetkov železarstva, pohodništvu
v bližnjih Karavankah in Triglavskem narodnem parku.

4. SKUPNI INTERESI IN CILJI DOLGOROČNEGA
RAZVOJA

10. člen
Skupni interesi in cilji nadaljnjega razvoja mesta Jese-

nice so:
1. Prestrukturiranje opuščenih površin železarne in us-

tvarjanje pogojev za nov gospodarski razvoj:
– sanacija opuščenih zemljišč železarne,
– usposobitev opuščenih industrijskih površin za nove

namene,
– razvoj mesta v prečni smeri,
– ureditev novega (javnega) komunikacijskega omrežja

na opuščenih zemljiščih,
– prenova območij z ohranjenimi objekti železarne za

nove uporabnike,
– povečanje javnih odprtih in zelenih površin mesta.
2. Ustvarjanje pogojev za gospodarske dejavnosti na

stavbnih zemljiščih izven območja nekdanje železarne.
3. Izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev:
– prečne povezave v mestu ter izboljšanje prometne

povezanosti mestnih območij,
– okrepitev lokalnih oskrbnih centrov,
– prenova in izboljšanje bivalnega okolja v območjih z

visoko gostoto, prenova pod standardnih stanovanjskih ob-
močij,

– vzpostavitev sistema mestnih zelenih površin,
– izboljšanje pogojev za rekreacijo,
– omejitev negativnih vplivov industrije in prometa na

stanovanjska območja,
– prenova mestne podobe.

5. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA

11. člen
5.1. Funkcijska območja naselij
(1) Jesenice se bodo še naprej razvijale kot občinsko

središče z nekaterimi upravnimi funkcijami medobčinskega
pomena. Naselja Hrušica, Lipce, Kočna in Blejska Dobrava,
ki so prostorsko in funkcijsko samostojna naselja, se bodo
nadalje razvijala kot samostojna zaokrožena naselja. Naselja
Murova, Stara Sava, Slovenski Javornik in Koroška Bela se
bodo zaradi svoje zraščenosti z Jesenicami oblikovala kot
del urbane celote mesta Jesenice. Prvotna naselbinska –
vaška jedra Hrušica, Murova, Stara Sava, Koroška Bela in
Blejska Dobrava se bodo nadalje razvijala z ohranjanjem
nekdanje vloge specifičnega-tradicionalnega lokalnega os-
krbnega središča.

(2) Območje mesta Jesenice je členjeno na planske
celote, ki sovpadajo s funkcijskimi območji naselij:

J1 območje Hrušice,
J2 območje Jesenic in Slovenskega Javornika,
J3 območje Koroške Bele,
J4 območje Blejske Dobrave.

12. člen
5.2. Namembnosti območij in površin
(1) Usmeritve za razvoj dejavnosti so določene za:
– območja za poselitev,
– površine, ki niso namenjene poselitvi in
– območja urejanja.
(2) Območja urejanja in površine so določene glede na

planirano pretežno namembnost površin in objektov.

13. člen
5.3. Območja za poselitev
(1) Območja, ki so namenjena za poselitev so:
– območja za stanovanja (S),
– območja za centralne dejavnosti (C),
– območja za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I),
– območja mešane rabe (M),
– območja za proizvodnjo (P),
– območja za transportne dejavnosti in večje prometne

površine (T),
– območja za stanovanja in kmetije (SK),
– območja za oskrbne sisteme (O),
– območja za rekreacijo (R),
– območja za mestno parkovno zelenje, pokopališče

(Z),
– površina razpršene gradnje – zazidana stavbna zem-

ljišča (z).
(2) V območja za stanovanja (S) se bodo usmerjala

stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanj-
skih območij, kot so: trgovina, gostinstvo in storitvene dejav-
nosti, ki ne motijo okolice ter kvartarne dejavnosti.

(3) V območja za centralne dejavnosti (C) se bodo
usmerjale terciarne in kvartarne dejavnosti ter stanovanja.

(4) V območja mešane rabe (M) se bodo usmerjale
manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi),
oskrbne in storitvene dejavnosti, prav tako poslovni prostori
drugih dejavnosti.

(5) V območja za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I)
se bodo usmerjali inštituti, znanstveno raziskovalne organi-
zacije, zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževa-
nje, muzejske dejavnosti ter druge sorodne terciarne in
kvartarne dejavnosti, stanovanja v minimalnem obsegu, go-
stinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju ureja-
nja.

(6) V območja mešane rabe (M) se bodo usmerjale
manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi),
oskrbne in storitvene dejavnosti, prav tako poslovni prostori
drugih dejavnosti

(7) V območja za proizvodnjo (P) se bo usmerjala pro-
izvodnja, poslovne dejavnosti, trgovina za občasno oskrbo,
storitvene dejavnosti. Šport in rekreacija se dopušča kot
sprememba namembnosti v območjih za proizvodnjo, ki se
jim lahko postopno spreminja namembnost.

(8) V območja za transportne dejavnosti in večje pro-
metne površine (T) se bodo usmerjale prometna dejavnosti,
proizvodnja in storitve, povezane s prometom, poslovne
dejavnosti, trgovina in gostinstvo za potrebe območja ureja-
nja oziroma za občasno oskrbo.

(9) V območja za oskrbne sisteme (O) se bodo usmer-
jale dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infra-
strukturo ter sistemi zvez.

(10) V območja za stanovanja in kmetije (SK) se bodo
usmerjala stanovanja in kmetije, spremljajoče dejavnosti za
potrebe stanovanj in kmetij, ki so trgovina lokalne oskrbe,
gostinstvo in turizem, storitvene dejavnosti, kvartarne dejav-
nosti, proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice.
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(11) V območja za rekreacijo (R) se bodo usmerjale
športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega
časa, gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju
urejanja.

(12) V območja mestno parkovno zelenje, pokopališče
(Z) se bodo usmerjale dejavnosti prostega časa. Pokopali-
šča so namenjena za pokopavanje. Ob pokopališčih se
bodo dopuščale spremljajoče in dopolnilne oskrbne in stori-
tvene dejavnosti k pokopališču.

(13) Na površinah razpršene gradnje (zazidana stavbna
zemljišča izven območij za poselitev) se bo dopuščalo ohra-
njanje in delno dopolnjevanje obstoječih objektov in dejav-
nosti.

14. člen
5.4. Površine, ki niso namenjene poselitvi
(1) Površine, ki niso namenjena za poselitev, so:
– površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji –

prvo območje kmetijskih zemljišč (1),
– kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zem-

ljišč (2),
– gozdne površine (G),
– varovalni gozd (Gv),
– gozd posebnega namena (Gn),
– sanacija zemljišča v gozdne površine (Gs),
– naravne površine, nerodovitno zemljišče, skalovje,

melišča (N),
– vodne površine (V).
(2) Na površinah, ki niso namenjena poselitvi, so kot

prekrivajoča raba določena še območja za rekreacijo. Ob-
močja prekrivajoče rabe so razvidna iz namenske rabe povr-
šin.

15. člen
5.5. Območja urejanja
(1) V območju mesta Jesenice se bodo dejavnosti us-

merjale skladno z določeno namensko rabo površin. Ob-
močja urejanja so razvidna v tabeli 1. Raba površin je grafič-
no določena na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000, v digitalni obliki pa na preglednem katastrskem
načrtu v merilu 1:5000.

Tabela 1: Območja urejanja v mestu Jesenice

Naziv območja urejanja Planska celota 5. Oznaka območja urejanja

Hrušica
Hrušica–Belo polje J1 S1
Dobrčnik–sever J1 S2
Republika J1 S3/1
Republika J1 S3/2
Republika J1 S3/3
Dobrčnik–jug J1 S4/1
Dobrčnik–jug J1 S4/2
Hrušica vzhod J1 S5
Hrušica–center J1 C1/1
Hrušica–cerkev J1 C1/2
Plavški travnik II–Vrbje J1 M1
transportni plato J1 T1/1
transportni plato J1 T1/2
Hrušica vas J1 SK1
Jesenice
Zgornji Plavž J2 S1
Na Pejcah J2 S2
Staneta Bokala J2 S3
Murova J2 S4
Spodnji Plavž J2 S5
Plavž J2 S6
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Naziv območja urejanja Planska celota 5. Oznaka območja urejanja

Razgledna pot J2 S7
Pod Gozdom J2 S8
Hermanov most J2 S9
Kurja vas J2 S10/1
Kurja vas J2 S10/2
Pod Krajam J2 S11/1
Pod Krajam J2 S11/2
Nad štreko (Tomšičeva) J2 S12/1
Nad štreko (Tomšičeva) J2 S12/2
Nad štreko–Straža J2 S12/3
Trebež J2 S13/1
Slovenski Javornik vzhod J2 S13/2
Cesta železarjev J2 S14/1
Cesta železarjev–gasilski dom J2 S14/2
Borovlje J2 S15/1
Borovlje J2 S15/2
Podmežakla J2 S16
Podkočna J2 S17/1
Podkočna J2 S17/2
Plavž center J2 C1
Center–Pošta/Korotan J2 C2/1
Center–Integral J2 C2/2
Center Jesenice J2 C3
Gledališče J2 C4
Hrenovica J2 C5
Center Stara Sava J2 C6
Partizan J2 C7
Kazina J2 C8
Uprava železarne J2 C9
Slovenski Javornik center J2 C10
Odlagališče komunalnih odpadkov J2 O1
RTP Plavž J2 O2
Toplarna J2 O3
Hermanov jez J2 O4
Bolnišnica J2 I1/1
Bolnišnica–vzhod J2 I1/2
OŠ Plavž J2 I2
Gimnazija J2 I3
Stara Sava J2 I4
Jeklarna–zahod J2 M1
Jeklarna–vzhod J2 M2
Plavški travnik I. J2 P1
Plavški travnik II. J2 P2/1
Plavški travnik–klavnica J2 P2/2
Plavški travnik–vzhod J2 P2/3
Ob Savi J2 P3
HVŽ J2 P4
Kisikarna J2 P5
Žebljarna J2 P6
Kolodvor J2 P7
Halda–zahod J2 P8
Slovenski Javornik J2 P9/1
Slovenski Javornik J2 P9/2
Železniška postaja Slovenski Javornik J2 T1
Športno rekreacijski park Podmežakla J2 R1
Smučišče (prekrivajoča raba) J2 R2
Kamnolom J2 R3
Kopališče J2 R4
Straža J2 R5
Halda–vzhod J2 R6
Spominski park Plavž J2 Z1
Mestni park Murova J2 Z2
Mestni postajni park J2 Z3
Park Stara Sava J2 Z4
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Naziv območja urejanja Planska celota 5. Oznaka območja urejanja

Podmežakla J2 Z5
Koroška Bela
Koroška Bela J3 S1/1
Koroška Bela J3 S1/2
Bela J3 S2/1
Bela J3 S2/2
Javorniško nabrežje J3 S3
Čistilna naprava Bela J3 O1
Šola J3 I1
Bela J3 P1
Kres J3 R1
Igrišče J3 Z1
Spominski park J3 Z2
Koroška Bela J3 SK1

Blejska Dobrava
Kočna J4 S1
Lipce J4 S2
Na Saplah J4 S3
Blejska Dobrava J4 S4
Črna vas J4 P1
Cesta Jesenice–Bled, odsek Podkočna J4 T1/1
Cesta Jesenice–Bled, odsek Kočna J4 T1/2
Kočna–smučišče (prekrivajoča raba) J4 R1
Regatni center J4 R2
Igrišče Lipce (prekrivajoča raba) J4 R3
Pokopališče Blejska Dobrava J4 Z1/1
Pokopališče Blejska Dobrava J4 Z1/2
Blejska Dobrava J4 SK1
Melioracija Blejska Dobrava – 1 J4 K1/1
Melioracija Blejska Dobrava – 2 J4 K1/2
Melioracija Blejska Dobrava – 3 J4 K1/3

Druga območja in površine
Avtocesta–mejni plato T1/1
Avtocesta T1/2
Bencinski servis Belo polje – sever T1/3
Bencinski servis Belo polje – jug T1/4
magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Hrušica T2/1
magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Jesenice zahod T2/2
magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Koroška Bela T2/3
železnica Jesenice–Avstrija T3/1
železniška postaja Jesenice T3/2
železnica Jesenice–Ljubljana T3/3
železnica Slovenski Javornik–Žirovnica T3/4
železnica Jesenice–Bohinj, odsek Hrenovica T4/1
železnica Jesenice–Bohinj, odsek Podmežakla T4/2
železnica Jesenice–Bohinj, odsek Blejska Dobrava T4/3
železnica Jesenice–Bohinj, odsek Vintgar T4/4
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(3) Usmeritve za razvoj posebnih vrst industrije
– Tehnološko intenzivne dejavnosti z manjšim vplivom

na okolje naj se locirajo v opuščenih območjih železarne.
Prednost bodo imele takšne vrste proizvodnih dejavnosti, ki
omogočajo in pospešujejo razvoj in razširitev tehnološko
intenzivnih industrij. V primerih industrije z nizko gostoto
delovnih mest priporočamo lokacije na obrobju.

– Predlogi za industrijske objekte ali dejavnosti, ki lah-
ko pomembneje vplivajo na okolje, morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu okolja in bodo sprejeti samo ob predhodni
celoviti oceni vplivov na okolje.

– Prednost pri urejanju pred zahodnim delom Plavške-
ga travnika naj imajo po možnosti opuščene površine žele-
zarne in druga območja za proizvodnjo.

– Večja skladišča naj se usmerjajo v območja za pro-
izvodne in transportne dejavnosti. Najprimernejše lokacije
so na območjih s prostimi zemljišči, na zemljiščih s slabšo
nosilnostjo, v bližini cestnega in železniškega omrežja. Skla-
dišča so praviloma dopustna kot del ureditve z različnimi
dejavnostmi vključno s predelovalno industrijo, da bi dosegli
širok razpon zaposlitvenih možnosti na teh območjih.

– Regionalna skladišča in skladišča za najem, ki zase-
dajo velike površine in povzročajo velik blagovni promet, naj
se locirajo v območja, ki imajo dobro povezavo tudi z avto-
cesto.

– Predlogi za nove industrijske in skladiščne dejavnosti
naj:

– upoštevajo obstoječe zmogljivosti, objekte v realiza-
ciji in opremljenost posameznih območij urejanja,

– ustreznost povezav z obstoječimi ali novimi storitvami
in ugodnostmi, ki jih potrebujejo zaposleni,

– zagotavljajo visoko raven varstva okolja, ureditev oko-
lice objektov z ustreznim dostopom, parkirnimi prostori in
zunanjo ureditvijo,

– zagotavljajo minimalne negativne vplive na okoliški
bivalni prostor in ustrezajo drugim okoljskim usmeritvam v
zasnovi.

18. člen
6.3. Usmeritve za območja mešane rabe
V območja mešane rabe naj se usmerjajo proizvodne,

oskrbne in storitvene dejavnosti manjšega obsega – mala in
srednje velika podjetja. Dejavnosti naj bodo povezane s
potrebami mestnih območij in ožje regije.

19. člen
6.4. Usmeritve za centralne dejavnosti, oskrbo in stori-

tve
(1) Hierarhijo in razporeditev oskrbnih centrov je po-

trebno izboljšati z dopolnitvijo obstoječih centrov ter z novi-
mi lokalnimi oskrbnimi središči.

(2) Hrenovica naj se v bodoče razvija v primarno po-
slovno, upravno in oskrbno središče širšega prostora (regio-
nalno središče).

(3) Obstoječa primarna centra Jesenice (železniška
postaja) in Center II naj se pretežno – v okviru obstoječe
grajene strukture dopolnita v kakovostnem pogledu in z
dejavnostmi, širšega oskrbnega središča.

(4) Mrežo lokalnih oskrbnih središč je potrebno zgosti-
ti, obstoječa oskrbna središča pa izboljšati in dopolniti s
kakovostno ponudbo dnevne oskrbe. V zasnovi so predla-
gane lokacije lokalnih oskrbnih središč, kjer bo občina spod-
bujala njihov razvoj. Te lokacije so: Hrušica–Republika, Je-
senice Plavž, Spodnji Plavž, Kurja vas–Kovin, Podmežakla,
Ukova, Tomšičeva, Pod Stražo, Gasilski dom, Borovlje, Slo-
venski Javornik, Koroška Bela, Lipce, Kočna, Blejska Do-
brava.

6. ZASNOVA DOLGOROČNEGA RAZVOJA

16. člen
6.1. Podrobnejše usmeritve za razvoj dejavnosti
(1) Strategija razvoja in rabe zemljišč naj zagotavlja:
– prednost posegom razvojnih projektov, ki prispevajo

k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest
in pri tem ne ogrožajo drugih, v nadaljevanju navedenih
ciljev,

– enakomernejšo razporeditev dejavnosti na območju
mesta z omejevanjem posegov, ki poslabšujejo razmere in
pospeševanjem posegov, ki spodbujajo razvoj in kvalitetno
prispevajo k izboljšanju urbane celote,

– prednost tistim rabam zemljišč, ki omogočajo širše
družbene interese in potrebe pred ozkimi komercialnimi
posegi, ki so v nasprotju z usmeritvami zasnove,

– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov in za odlo-
čanje o posegih v prostor.

(2) Občina bo spodbujala razmere za naložbe in zapo-
slovanje (gospodarski razvoj), in sicer:

– pomagala podjetjem, ki imajo prostorske težave,
– podpirala urejanje območij s poslovnimi prostori za

zadruge in druge oblike “lokalnega” podjetništva,
– podpirala urejanje območij za tehnološko intenzivno

industrijo,
– usmerjala zasebne naložbe skladno s prostorskimi in

gospodarskimi cilji zasnove,
– oblikovala programe pridobivanja in urejanja stavbnih

zemljišč,
– sodelovala z drugimi občinami in zbornicami pri pre-

novi opuščenih industrijskih in drugih degradiranih območij,
– podpirala opremljanje stavbnih zemljišč za poslovne

dejavnosti, oskrbo in storitve,
– podpirala opremljanje stavbnih zemljišč za razvoj lo-

kalnega podjetništva.

17. člen
6.2. Usmeritve za proizvodne dejavnosti
(1) Usmeritve v podporo razvoju obstoječih proizvodnih

dejavnosti:
– izvedbeni akti naj preprečujejo ogrožanje obstoječih

proizvodnih dejavnosti zaradi sprememb v rabi zemljišč ta-
ko, da določajo ohranjanje dosedanjih območij za proizvod-
ne dejavnosti in zgradb v industrijski rabi, če to ne ogroža
bivalnih pogojev v sosedstvu,

– prednost ohranjanju in posodobitvi industrije na ob-
stoječih lokacijah bo občina zagotavljala na Beli in Sloven-
skem Javorniku. V teh območjih niso zaželene spremembe
namembnosti za druge dejavnosti.

(2) Usmeritve za razvoj novih proizvodnih dejavnosti na
opuščenih zemljiščih:

– na območjih ali objektih, ki jih obstoječa industrija
opušča, naj ima prednost nova industrija in obrt posebej:

– v zasnovi določenih območjih za proizvodne dejav-
nosti,

– v območjih z dobrim dostopom do prometne in dru-
ge infrastrukture.

– Na območju žebljarne in strojnih delavnic se podpira
prenovo (posodobitev ali nadomestitev) industrijskih zgradb
za industrijske in storitvene potrebe. Celovito posodabljanje
izbranih starejših industrijskih območij se podpira z obnovo
obstoječih objektov, zagotovitvijo varnosti, izboljšanjem funk-
cionalne dostopnosti in s celovito ureditvijo prometa. Posegi
in dejavnosti pred celovito načrtno ureditvijo območja niso
sprejemljivi.
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(5) Stara naselbinska središča Hrušica, Murova, Stara
Sava in Koroška Bela se opredelijo kot stara naselbinska in
vaška jedra z vlogo lokalnega oskrbnega središča z ohranja-
njem nekdanje vloge specifičnega–tradicionalnega lokalne-
ga oskrbnega središča.

(6) Posebno vlogo lokalnega oskrbnega središča s
specifično ponudbo naj prevzame lokacija Kurja vas – Ko-
vin, kamor naj se usmerjajo oskrba in storitve povezane s
športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi.

(7) Z izvedbenimi akti je potrebno zagotoviti lokacije in
ureditev lokalnih oskrbnih centrov glede na lokalne razmere
in potrebe različnih skupin prebivalcev.

(8) Urejanje lokalnih oskrbnih centrov:
– mora biti dobro načrtovano/oblikovano in integrirano

z rabami v soseščini,
– mora pozitivno prispevati k razvoju lokalnega

območja,
– ne sme ogrožati drugih lokalnih oskrbnih središč,
– ne sme ogrožati zelenega sistema,
– mora zadovoljivo rešiti parkiranje, pešpoti, kolesarski

promet in dostop funkcionalno oviranih ljudi.

20. člen
6.5. Usmeritve za poslovne dejavnosti
(1) Razvoj poslovnih dejavnosti bo usmerjen predvsem

v nova razvojna območja, povezano z urejanjem lokalnih
oskrbnih središč: Plavž, Integral, Hrenovica, Center Stara
Sava, Center železarna in v območja mešane rabe.

(2) Projekti poslovnih kompleksov morajo zagotavljati:
– da ne izločajo obstoječih bivalnih, proizvodnih in dru-

gih površin za skupne potrebe,
– da dosegajo visok oblikovni standard,
– da zagotavljajo potrebne parkirne površine,
– da so dostopni z javnim transportom,
– da so dobro povezani s cestnim omrežjem,
– da ne posegajo v sistem mestnih zelenih površin,
– da so skladni z usmeritvami zasnove in izvedbenih

aktov.
(3) Poslovne dejavnosti za lokalne namene (npr. svo-

bodni poklici, nepremičninski agenti, stanovanjske zadruge,
poklicne svetovalnice, enote lokalne uprave) se lahko locira-
jo tudi v stanovanjska in druga območja mešane rabe.

(4) Projekti poslovnih kompleksov morajo prispevati k
izboljšanju razmer v območju, tako da:

– izboljšujejo sistem javnega prometa,
– kvalitetno dopolnjujejo obstoječo zazidavo z novimi

dopolnilnimi objekti, odprtimi prostori, peš dostopi in preho-
di, ki sicer ne bi bili zagotovljeni v primeru tržnih projektov,

– s prenavljanjem prispevajo k ohranjanju zgradb in
območij zgodovinskega pomena.

21. člen
6.6. Usmeritve za stanovanja
(1) Urejanje stanovanjskih območij bo potekalo pred-

vsem kot:
– dopolnjevanje obstoječe grajene strukture v območ-

jih s srednjimi in nizkimi gostotami,
– prenova, izboljšava obstoječega stavbnega fonda in

stanovanjskega okolja ter
– v manjši meri novogradnja na večjih prostih zemlji-

ščih.
(2) Na območju Jesenic se bodo upoštevale naslednje

maksimalne gostote za nova naselitvena območja:
– 200 preb/ha za večstanovanjske enote,
– 80 preb/ha za območja enodružinske zazidave.
(3) V območjih z visoko gostoto naselitve bo občina

podpirala prenovo stanovanjskih objektov z naslednjimi cilji:

povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje bivalne-
ga standarda z združevanjem stanovanjskih enot in poveča-
njem standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje
izolacije, instalacij in stabilnosti objekta. V teh območjih bo
cilj zniževanje gostote naselitve ali vsaj ne povečevanje šte-
vila stanovanjskih enot. Občina bo spodbujala tudi urejanje
stanovanjske okolice v teh območjih, vključno s sanacijo
parkirnih razmer.

(4) Občina bo podpirala prenovo stanovanjskih objek-
tov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvalite-
to. Spodbujala bo prenovo območij in stanovanj, kjer je tak
pristop ustreznejši od rušenja ali novogradnje.

(5) Samski domovi naj se postopno preurejajo v stano-
vanja s stalnim bivanjem in temu primerno preurejajo.

(6) Spremembe namembnosti garaž v druge namene v
območjih s primanjkljajem parkirnih površin in garaž niso
dopustne.

(7) V območjih vasi, ki so pretežno že pozidana, naj se
dopušča dopolnitev na stavbnih zemljiščih, pri tem je treba
zagotoviti kvalitetno prometno omrežje ter zadostne površi-
ne za parkiranje.

(8) Za funkcionalno ovirane ljudi in za stare bo občina
podpirala urejanje stanovanj v okviru programa neprofitne
stanovanjske gradnje.

(9) Občina bo spremljala povpraševanje in ponudbo po
stanovanjih, zgradbah in zemljiščih, spremljala stanovanjske
probleme ter na podlagi teh pripravljala program stanovanj-
ske gradnje.

22. člen
6.7. Usmeritve za kvartarne dejavnosti
(1) Razvoj kvartarnih dejavnosti bo usmerjen v obstoje-

ča območja, namenjena tem dejavnostim, v nova razvojna
območja (Hrenovica, Plavž, Center železarna) in v druga
območja urejanja, kjer kvartarne dejavnosti dopolnjujejo os-
novno namembnost območja.

(2) Projekti za kvartarne dejavnosti morajo zagotavljati:
– da dosegajo visok oblikovni standard,
– da zagotavljajo potrebne parkirne površine,
– da so dostopni z javnim transportom,
– da so dobro povezani s cestnim omrežjem.
(3) Kvartarne dejavnosti za lokalne potrebe (npr. otroš-

ko varstvo, varstvo starih in funkcionalno oviranih, svobodni
poklici, enote lokalne uprave) naj se locirajo tudi v stano-
vanjska in druga območja mešane rabe.

(4) Projekti za kvartarne dejavnosti morajo prispevati k
izboljšanju razmer v območju, tako da:

– kvalitetno dopolnjujejo obstoječo zazidavo z novimi
dopolnilnimi objekti, ureditvami odprtih – javnih prostorov,
peš dostopi in prehodi,

– s prenavljanjem prispevajo k ohranjanju zgradb in
območij zgodovinskega ali krajevnega pomena.

(5) Kulturne dejavnosti naj se usmerjajo v območje
gledališča, Stare Save in novo razvojno območje Hrenovice.

(6) V območju urejanja gledališča se dopuščajo le kul-
turne dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti k osnovni na-
membnosti območja naj se dopuščajo le trgovina in gostin-
stvo.

(7) Dejavnosti izobraževanja ostajajo v obstoječih ob-
močjih, namenjenih za te dejavnosti; usmeritve zanje so
zlasti izboljševanje standarda opremljenosti in urejenosti ob-
močja. V primerih možne razširitve funkcionalnega zemljišča
si bo občina prizadevala za uveljavitev prednostne pravice za
pridobitev dodatnih zemljišč. V novih razvojnih območjih naj
bi z uveljavljanjem Jesenic kot regionalnega središča plani-
rali tudi dodatne površine za izobraževanje.
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(8) Za zdravstveno varstvo so planirane dodatne površi-
ne za širitev bolnice na vzhod. Za ureditev zdravstvenega
doma v obstoječi stavbi naj se zagotovi preselitev uprave na
novo lokacijo, ki bo združevala več upravnih funkcij na skup-
ni lokaciji.

(9) Za varstvo starih in funkcionalno oviranih bo občina
spodbujala urejanje varovanih stanovanj in njih oskrbo.

23. člen
6.8. Usmeritve za šport in rekreacijo
(1) Šport in rekreacija naj se usmerja v obstoječa re-

kreacijska območja. Pomembna je vzpostavitev povezoval-
nih komunikacij med posameznimi rekreacijskimi območji in
dostopov od stanovanjskih območij.

(2) Športno rekreacijski park Podmežakla naj se nada-
lje razvija tudi za potrebe športnih prireditev. Območje naj se
uredi v funkcionalno zaokroženo in kvalitetno urejeno celo-
to. Dosedanja pomanjkljivost slabega dostopa in neureje-
nost parkiranja naj bo prednostna naloga pri izboljšavi uredi-
tve športno-rekreacijskega parka. Na sosednji lokaciji Kovin
naj se uredijo spremljajoče in dopolnilne dejavnosti k šport-
no-rekreacijskemu parku.

(3) V okviru prestrukturiranja opuščenih površin žele-
zarne je planirana ureditev večjega rekreacijskega območja
na vzhodnem delu Halde na meji s stanovanjskim območjem
Borovlje. Z ureditvijo parka na tem območju naj bi dosegli
členitev med območjem za proizvodnjo in stanovanjskim
območjem, povezavo mestne ceste B. Kidriča z obvodnim
prostorom in na ta način prispevali k izboljšanju mestne
podobe.

24. člen
6.9. Usmeritve za eksploatacijo mineralnih surovin
(1) Pridobivanje mineralov naj se na obstoječih kamno-

lomih in peskokopih omeji. Opuščena območja pridobivanja
mineralov naj se sanirajo, pri tem se v ta območja lahko
deponirajo ruševine objektov železarne in drugi gradbeni
odpadki. Del površin naj bo namenjen rekreaciji.

(2) Rečne agregate bo možno izkoriščati skladno s
programi čiščenja vodotokov in prodnih zadrževalnikov.

25. člen
6.10. Varstvo okolja
(1) Prednostne naloge na področju varstva okolja so:
– sanacija opuščenih zemljišč železarne,
– sanacija razmer v delujočem delu železarne (zlasti

odpadki in emisije) in drugih proizvodnih obratih,
– sanacija drugih degradiranih območij z njihovim vklju-

čevanjem v mestni razvoj,
– sanacija struge Save in njenih pritokov,
– sanacija območij ob prometnih koridorjih, ki so pre-

komerno obremenjena s hrupom.
(2) Pri obravnavanju posegov bo občina dosledno upo-

števala kriterije za varstvo okolja. Na varovanih območjih
niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali dostopnost in pre-
hodnost ob vodotokih. Energetski in komunalni vodi na
obrežjih vodotokov naj se postopno prestavijo in izvedejo v
podzemnih kinetah. Obnovitve na sedanjih lokacijah ali no-
vogradnje vodov niso priporočljive.

26. člen
6.11. Varovanje in izkoriščanje vodnih virov
(1) Vodni viri v Občini Jesenice so zavarovani z občin-

skim odlokom, njihova varstvena območja le v manjšem delu
segajo na območje urbanistične zasnove.

(2) Drugi vodni viri v območju mesta naj se varujejo kot
sekundarni vodni viri. Posegi in dejavnosti v njihovi bližini ne

smejo onemogočati dostopnosti in kasnejše ureditev vodnih
virov, v vplivnem območju vodnih virov pa dejavnosti in po-
segi ne smejo ogroziti kvalitete vodnega vira.

27. člen
6.12. Varovanje in razvoj naravnih in ustvarjenih vred-

not okolja
Občina se bo v bodoče še vedno zavzemala za varova-

nje naravne in kulturne dediščine ter drugih vrednot narav-
nega in ustvarjenega okolja. Poleg območij, ki so varovana
kot dediščina ali spomeniki se bo občina zavzemala za ob-
navljanje starih naselitvenih jeder, za sanacijo in renaturacijo
celotnega prostora vodotoka Save ter njenih pritokov, za
ohranjanje zelenih pobočij Mežakle in pobočij Karavank nad
mestom Jesenice, kot neločljivih sestavin krajinske podobe
Jesenic.

28. člen
6.13. Usmeritve za razvoj infrastrukturnih omrežij
(1) Infrastrukturna omrežja naj se razvijajo v skladu s

potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja mesta.
Dosedanja dobra infrastrukturna opremljenost, ki pretežno
izhaja iz nekdanjih potreb železarne, naj bo v bodoče v večji
meri namenjena izboljševanju bivalnega in delovnega stan-
darda mesta, zlasti to velja za območja z neustrezno ali
pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo.

(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za
bodoče novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna pred-
hodna celovita ureditev prometne, komunalne, energetske
infrastrukture in zvez.

(3) Na območjih oziroma odsekih urejanja (novograd-
nje ali obnovitve) prometne ali druge infrastrukture, naj se
istočasno uredijo (obnovijo ali na novo zgradijo) vsi obstoje-
či ali potrebni vodi in naprave infrastrukture za posamezen
urejen odsek ali območje.

(4) Na območju opuščenih zemljišč železarne je po-
trebno pred novim urejanjem zemljišč preveriti ustreznost
obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in v okviru
novih ureditev predvideti obnovitve ali novogradnje infra-
strukturnega omrežja in naprav.

(5) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in
naprave je potrebno dosledno upoštevati v tej zasnovi dolo-
čene varstvene pasove in pogoje upravljalcev naprav.

29. člen
6.13.1. Usmeritve za prometno urejanje
(1) Osnovni cilji bodočega prometnega urejanja so:
– izboljšanje prečnih prometnih povezav mesta,
– zagotovitev dodatne vzdolžne prometne povezave

skozi Jesenice ter usposobitev obstoječe servisne ceste po
desnem bregu Save od Podmežakle do Plavškega travnika
za javno rabo,

– umirjanje prometa v stanovanjskih okoljih,
– izboljšanje javnega potniškega prometa,
– zagotovitev višjega standarda za pešce in ureditev

peš površin ob prometnicah,
– ureditev daljinske kolesarske povezave skozi Jeseni-

ce,
– ureditev mestnih kolesarskih stez.
(2) Nove prečne cestne in peš povezave mestnih pre-

delov naj se zagotovijo na tistih lokacijah, kjer so nekdaj že
bile prometne povezave in na novih lokacija, s čimer bi
dosegli boljšo prometno povezanost mestnih območij. Na
lokacijah, kjer niso možne cestne povezave, ali bodo te
izvedene kasneje, naj se zagotovijo peš povezave (brvi, peš
mostovi).
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(3) Prometno povezanost je potrebno izboljšati tudi v
vzdolžni smeri doline; planirana je izboljšava obstoječe ser-
visne ceste na desnem bregu Save od Podmežakle do Plavš-
kega travnika in druga povezava, ki naj poteka od Podmeža-
kle preko Save proti klavnici (nov most na zahodnem delu
Kurje vasi).

(4) Pri prenavljanju ali novogradnjah prometnic v mest-
nem območju naj se zagotovijo vsaj minimalne površine za
pešce – pločniki. V središču mesta in tistih delih z veliko
gostoto pešcev naj bo minimalna širina pločnikov 3 m. De-
javnosti ob ulici ne smejo segati na površine za pešce, če
ovirajo ali zmanjšujejo prehodnost pločnikov oziroma povr-
šin za pešce.

(5) Ob primarni mestni cesti naj se zagotovi prostor in
uredi kolesarska steza, ki bo omogočila alternativne oblike
vožnje na delo ter zagotovila varnost za otroke in mladino.
Prav tako naj se uredijo kolesarske steze v mestnem ob-
močju ob primarnih prečnih povezavah, s katerimi bi pove-
zali primarno mestno kolesarsko stezo z daljinsko kolesar-
sko povezavo v zelenem pasu ob Savi.

(6) Prednostna usmeritev naj bo ureditev daljinske ko-
lesarske povezave (republiškega pomena) v zelenem pasu
ob Savi, ki bo povezala Dolino z Deželo.

(7) Pri urejanju železniške postaje Jesenice naj se omeji
širitev železniške postaje na jug, saj so se potrebe po tovor-
nih tirih zaradi prestrukturiranja železarne zmanjšale. Ob
trasi železniške proge Ljubljana–Jesenice se varuje prostor
za izgradnjo drugega tira. Od Jesenic proti Kranjski Gori se
varuje trasa nekdanje železnice za ureditev primestne želez-
nice. Z izvedbenimi akti je potrebno zavarovati površine za
dolgoročno ureditev sistema “parkiraj in pelji” pri obstoječih
železniških postajah.

(8) Prometnice je potrebno urejati tako, da bo možna
uvedba razvitega in učinkovitega javnega potniškega prome-
ta. Pri železniških postajah je potrebno zagotoviti zadostne
površine za prestopanje iz enega na drug sistem javnega
potniškega prometa.

(9) Pri urejanju večjih, še nezazidanih stavbnih zem-
ljišč, je potrebno pred posamičnimi posegi v ta območja
določiti celovito prometno ureditev/dostopnost območja.

30. člen
16.13.2. Usmeritve za komunalno opremljanje
(1) Odpadne vode naj se še naprej odvaja po kanaliza-

ciji do čistilne naprave. Območja, ki še niso priključena na
kolektor je potrebno prednostno povezati na primarni sistem
za odvajanje odpadnih vod.

(2) Odpadne vode za območje Kočne in Pejce naj se
odvajajo na lokalne čistilne naprave. Za območje Blejske
Dobrave se lahko začasno uredi lokalna čistilna naprava,
kolikor bi bila izvedba povezovalnega kanala na centralno
čistilno napravo časovno preveč odmaknjena.

(3) Komunalno infrastrukturo je potrebno dograditi na
območjih, kjer ta še ni urejena ali je potrebna njena obnova.

31. člen
6.13.3. Usmeritve za opremljanje z energijo
(1) Oskrbo z električno energijo je potrebno postopno

urejati podzemno (v kabelski kanalizaciji).
(2) Lokacija nove hidroelektrarne na Savi je možna v

območju kisikarne ali dolvodno od stare jeklarne na desnem
bregu Save (Podkočna). S tem bodo energetsko in prostor-
sko izkoriščene možnosti Save.

(3) Na vodotoku Javornik in Jesenice se dopusti ener-
getska izraba vodotoka, pod pogojem, da se zagotovi eko-
loško sprejemljiv pretok in da se preprečijo negativni vplivi
strojnice na sosednje objekte (hrup, vibracije…). Dopustijo
se tudi energetski objekti na drugih cevovodih že zajete
vode s pridobljenimi vodnimi pravicami (npr. tehnološka vo-
da…).

(4) Občina bo podpirala daljinsko ogrevanje na območ-
jih, kjer je vročevod že urejen in je možna njegova dogradi-
tev, v območjih z visoko nastanitveno gostoto in v območjih,
ki so blizu toplotni centrali. V drugih območjih naj se za
ogrevanje uporablja plin.

(5) Oskrba s plinom za ogrevanje naj se zagotavlja na
vseh območjih mesta, razen v območjih, ki so oskrbovana s
toplovodom.

32. člen
6.13.4. Usmeritve za opremljanje s sistemi zvez
Sisteme za zveze je potrebno pospešeno razvijati in z

njimi opremljati območja prenove in nova območja za poseli-
tev, da bi na ta način omogočili ponudbo z visokim standar-
dom opremljenosti stavbnih zemljišč za nove dejavnosti na
Jesenicah.

33. člen
6.13.5. Usmeritve za odstranjevanje odpadkov in za

sekundarne surovine
(1) Občina bo načrtovanje in odstranjevanje odpadkov

usklajevala s sosednjimi občinami.
(2) Osnovni cilj je zmanjšanje količin trajnih odpadkov

in ločitev posebnih od komunalnih odpadkov. Občina si bo
prizadevala za zmanjšanje količin trajnih odpadkov in pospe-
ševala reciklažo materialov ter proizvodnjo sekundarnih su-
rovin iz odpadkov. Podpirala bo ločevanje odpadkov in pri-
dobivanje sekundarnih surovin na viru odpadkov. Za prede-
lavo gospodinjskih in drugih organskih odpadkov bo občina
uredila kompostirnico.

(3) Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko izvaja v
okviru sanacij opuščenih kamnolomov, pri čemer je potre-
ben nadzor nad vrstami odpadkov, ki se odlagajo na teh
območjih.

(4) Za posebne odpadke iz industrije naj se preučijo
možnosti novih deponij, bodisi kot sanacija nekaterih kam-
nolomov ali kot nove deponije. Način in obseg deponiranja
talilniških odpadkov na Beli morata uskladiti železarna in
MOP ter Savske elektrarne. Pri tem bo občina:

– terjala ostrejše pogoje pri izdaji dovoljenj, ki bodo
upoštevali najnovejša spoznanja glede sanacije in

– terjala uveljavljanje novih pristopov sanacije degradi-
ranih zemljišč,

– odklanjala lokacije deponij znotraj mestnega območ-
ja v bližini stanovanjskih območij, ne na površinah, ki so
primerne za razvoj osrednjih dejavnosti ali drugih površin
primernih za razvoj skupnih javnih potreb.

(5) Občina bo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi
preprečevala nastajanje nelegalnih odlagališč. V sodelova-
nju s komunalnim podjetjem bo zagotavljala naglo odstranje-
vanje nelegalnih odlagališč.

6.13.6. Usmeritve za pokopališča
Pokopališče na Blejski Dobravi ostaja še naprej osred-

nje pokopališče za Jesenice. Bodoče urejanje bo posveče-
no izboljšanju dostopnosti, urejanju parkirnih površin in
spremljajočemu programu.
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7. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE URBANISTIČNE
ZASNOVE

34. člen
7.1. Geoinformacijska podpora za odločanje
(1) Občina bo:
– zagotavljala informacijske osnove o stanju in razme-

rah v prostoru,
– zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah

– interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti
usmeritev in določil iz planskih in izvedbenih dokumentov,

– zagotovila spremljanje uresničevanja v zasnovi dolo-
čenih usmeritev,

– ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter ob-
javljala rezultate spremljanja.

(2) Na podlagi spremenjenih okoliščin in potreb, ki se
bodo ugotovile s spremljanjem uresničevanja zasnove bo
občina predlagala dopolnitve usmeritev iz zasnove.

35. člen
7.2. Območja predvidenih prostorskih izvedbenih na-

črtov
Urbanistična zasnova določa izdelavo prostorskih iz-

vedbenih načrtov za tista območja urejanja, kjer je predvide-
no/pričakovano zahtevnejše urejanje in je za določitev vrste
in oblikovanja posegov potreben načrtovalski proces ter
participacija javnosti. Za nekatera območja urejanja je zahte-
vana izdelava variantnih rešitev, s katerimi naj bi predhodno
preučili različne možnosti izrabe, dejavnosti in oblikovanja
za posamezna območja.

Tabela 2: Predvideni prostorski izvedbeni načrti v mestu Jesenice

Naziv območja urejanja Planska Oznaka območja Način Variantne
celota urejanja urejanja rešitve

Hrušica
Republika J1 S3/2 ZN
Republika J1 S3/3 UN ü
Hrušica vzhod J1 S5 ZN
Hrušica–cerkev J1 C1/2 ZN

Jesenice
Razgledna pot J2 S7 ZN
Pod Krajam J2 S11/1 ZN
Nad štreko–Straža J2 S12/3 ZN ü
Cesta železarjev–gasilski dom J2 S14/2 ZN ü
Center Jesenice J2 C3 ZN
Gledališče J2 C4 ZN ü
Hrenovica J2 C5 ZN ü
Center Stara Sava J2 C6 ZN ü
Partizan J2 C7 ZN
Uprava železarne J2 C9 ZN ü
Bolnišnica vzhod J2 I1/2 ZN
Jeklarna–zahod J2 M1 ZN
Ob Savi J2 P3 ZN
Žebljarna J2 P6 ZN
Halda–zahod J2 P8 ZN
Športno rekreacijski park Podmežakla J2 R1 UN ü
Halda–vzhod J2 R6 UN ü
Mestni postajni park J2 Z3 UN
Park Stara Sava J2 Z4 UN

Blejska Dobrava

Črna vas J4 P1 UN

druga območja in površine

Železnica Slovenski Javornik–Žirovnica T3/4 LN
ZN – zazidalni načrt
UN – ureditveni načrt
LN – lokacijski načrt
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36. člen
7.3. Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov
V območju mesta Jesenice bodo še naprej ostali v

veljavi v tabeli 3 navedeni prostorski izvedbeni načrti.
Tabela 3: Veljavni prostorski izvedbeni načrti (PIN) v

mestu Jesenice:
– zazidalni načrt Plavški travnik II – Vrbje – za ureditve-

na območja J4/P1, J4/P3, J4/P4 in J4/T2, UL RS 40/92;
(novo območje urejanja J1/M1, J1/T1/1, J1/T1/2,
J2/P2/1, J2/P2/2, J2/P2/3),

– ureditveni načrt za območje Stare Save na Jesenicah
– del ureditvenega območja J4/P7, UL RS, 40/92; (novo
območje urejanja J2/I4, J2/O4, J2/Z4 – del),

– zazidalni načrt Blejska Dobrava – pokopališče Jese-
nice, J4/Z1 del, UL RS, 30/94; (novo območje urejanja
J4/Z1/2),

– ureditveni načrt za območje strelišča J4/R3 na Lip-
cah, UL RS, 19/92; (novo območje urejanja J4/R2),

– ureditveni načrt za melioracijo Blejska Dobrava, za
J4/K1, UL RS, 18/91; (novo območje urejanja J4/K1/1,
J4/K1/2, J4/K1/3),

– zazidalni načrt rekonstrukcija železniške postaje,
J4/T4, UVG, 21/77; (novo območje urejanja T3/2),

– lokacijski načrt za izgradnjo drugega (vzporednega)
tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slo-
venski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstruk-
cijo tirnih naprav na železniški postaji Slovenski Javornik ter
postaji Žirovnica; Uradni list RS, št. 23/91; (novo območje
urejanja T3/3)

– lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke–Bre-
gana, odsek Hrušica–Vrba, Uradni list SRS, št. 20/89.

37. člen
7.4. Območja, ki se bodo urejala s prostorskimi uredi-

tvenimi pogoji
S prostorskimi ureditvenimi pogoji naj se ureja celotno

območje urbanistične zasnove, razen tistih območij za kate-
ra še veljajo že sprejeti prostorski izvedbeni načrti. S PUP se
bodo začasno urejala tudi območja, za katera so predvideni
prostorski izvedbeni načrti.

38. člen
7.5. Organizacijske naloge
Organizacijske naloge se opredelijo z namenom, da se

določene sestavine urejanja v nadaljevanju podrobneje preu-
čijo ter na podlagi teh preučitev po potrebi dopolnijo pro-
storski dokumenti. V tej urbanistični zasnovi so opredeljene
naslednje organizacijske naloge:

– preučitev priključevanja naselij Lipce, Blejska Dobra-
va in povezava pokopališča na Blejski Dobravi: preučitev
zahteva projektno preveritev možnosti priključevanja, pri ka-
teri morajo sodelovati projektant AC in projektant LN za HE
Moste,

– preučitev deponij trajnih (posebnih) odpadkov indu-
strije.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
S sprejetjem te urbanistične zasnove za mesto Jeseni-

ce prenehajo veljati sestavine v točki 4.1 Urbanistična za-
snova mesta Jesenice (karte 10-1, 10-2, 10-3) v dolgoroč-
nem planu občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86) ter sestavine v točki
4.1 v spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Ob-
čine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 2/90).

40. člen
Urbanistična zasnova za mesto Jesenice je na vpogled

na Občini Jesenice, upravni enoti Jesenice ter krajevnih
skupnostih Hrušica, Sava, Podmežakla, Slovenski Javornik-
Koroška Bela, Blejska Dobrava, Mirka Roglja–Petka, Stane-
ta Bokala in Cirila Tavčarja.

41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-13/97
Jesenice, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KRANJ

5012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 1999

Na podlagi 29. in 57. člena zakon o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/95, 14/95, 26/97, 10/98
in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št 79/99), 18. in 100. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/97) in 10. člena odloka o
proračunu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 61/99)
je Svet mestne občine Kranj na 11. seji dne 15. 12. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine

Kranj za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se spremeni 3. člen odloka o proraču-

nu Mestne občine Kranj za leto 1999 (Uradni list RS,
št. 61/99) tako, da se glasi:

Proračun Mestne občine Kranj za leto 1999 obsega:

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov  SIT

I.  Skupaj prihodki  3.830,805.000
II.  Skupaj odhodki  3.846,105.000
III.  Proračunski presežek (I.-II.)  - 15,300.000

B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev  125,000.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev  117,490.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapitalskih deležev  7,510.000
VII. Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)  - 7,790.000

C)  Račun financiranja  –
VII. Zadolževanje proračuna –
IX.  Odplačilo dolga  –
X.  Neto zadolževanje (VIII. + IX.)  –
XI.  Povečanje sredstev na računih (VII.-X.)  - 7,790.000
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5013. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi
s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93 in 35/97) ter na podlagi 18. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je
Svet mestne občine Kranj na 11. seji dne 15. 12. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča

1. člen
V 2. členu se za besedo “vodovodnim” črta vejica in

beseda “kanalizacijskim”.

2. člen
V IV. točki 4. člena se za besedo “vodovodnim” črta

vejica in beseda “kanalizacijskim”.

3. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni Mestni ob-

čini Kranj posredovati vse potrebne podatke za odmero
nadomestila v 30 dneh po nastanku obveznosti.

Če zavezanci ne posredujejo podatkov, se jim odmeri
nadomestilo za 200 m2 stanovanjske površine in 500 m2

površine za poslovno dejavnost. Če pristojni občinski organ
oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2,
lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo
uporablja zavezanec.

Zavezanci morajo sporočiti davčnemu organu, oziroma
Mestni občini Kranj tudi vse spremembe, ki so pomembne
za odmero nadomestila in sicer v 15 dneh po nastali spre-
membi.”

4. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne posreduje vseh potrebnih podatkov za odmero

nadomestila v 30 dneh po nastanku obveznosti (prvi odsta-
vek 22. člena),

– ne sporoči spremembe v 15 dneh po nastanku (tretji
odstavek 22. člena),

– posreduje nepravilne podatke.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 11/445/99
Kranj, dne 15. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

5014. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Kranj v letu 2000

Na podlagi 148. člena ustave RS Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 30. 11. 1999
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Kranj v letu 2000

1. člen
Potrebe uporabnikov sredstev proračuna Mestne obči-

ne Kranj se do sprejetja odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 2000 začasno financirajo po tem sklepu, ven-
dar najdlje do 31. marca 2000.

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 programe,
določene s proračunom za leto 1999.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključujejo v proračun tekočega leta.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upo-

števajo določbe odloka o proračunu Mestne občine Kranj za
leto 1999.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 11/448/1-99
Kranj, dne 30. novembra 1999.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz prve, druge in tretje alinee
prvega odstavka tega člena.”

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 41401-0003/99-14
Kranj, dne 15. decembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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LOGATEC

5015. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2000

Na podlagi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Logatec (LN, št. 2/99)
in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter 19.
člena poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občin-
ski svet občine Logatec na 8. redni seji dne 7. 12. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za

leto 2000

I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 2000 dalje 0,0276 SIT v enaki višini za vse
uporabnike.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 414-01/99
Logatec, dne 8. decembra 1999.

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l. r.

LOŠKI POTOK

5016. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
cestne povezave od mostu čez Čabranko do
priključka na regionalno cesto Trava–
Podplanina

Na podalgi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
47/97) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 8.
redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta cestne

povezave od mostu čez Čabranko do priključka
na regionalno cesto Trava–Podplanina

1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta cestne

povezave od mostu čez Čabranko do priključka na regional-
no cesto Trava–Podplanina, ki ga je izdelal Topos, d.o.o.,
Dolenjske Toplice pod št. LN-37/99 v oktobru 1999.

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prosto-

rih Občine Loški Potok vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo v petek, 14. januarja 2000
ob 16. uri organizirana javna obravnava osnutka v Gasil-
skem domu na Travi. Obveščanje občanov o javni razgrnitvi
bo organizirano na krajevno običajen način.

3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-

ni lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Loški
Potok.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 350/98/7
Loški Potok, dne 9. decembra 1999.

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak, inž. l. r.

MIRNA PEČ

5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mirna Peč za leto 1999

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 15. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski
svet občine Mirna Peč na 9. seji dne 7. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mirna

Peč za leto 1999

1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Mirna Peč za

leto 1999 (Uradni list RS, št. 48/99) se spremeni prvi
odstavek tako, da glasi:

“Občinski proračun za leto 1999 obsega 219,708.000
SIT, in sicer v”:

V bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 219,708.000 SIT
– odhodkov 217,422.000 SIT
– presežek 2,286.000 SIT

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-02/99-01
Mirna Peč, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.
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PODČETRTEK

5018. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Podčetrtek za leto 1999

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Urad-
ni list RS, št. 49/99, 95/99) in 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 11. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu
Občine Podčetrtek za leto 1999

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Pod-

četrtek za leto 1999 (Uradni list RS, št. 51/99) tako, da se
glasi:

“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999
znašajo 366,106.222 tolarjev”.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-079/99
Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

5019. Odlok o občinskem prazniku

Na podlagi 6. in 17. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 11. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku

1. člen
Občina Podčetrtek ina svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Podčetrtek je 9. septembra.

3. člen
Občina Podčetrtek obeležuje svoj občinski praznik s

slavnostno osrednjo prireditvijo, na kateri se podeljujejo priz-
nanja in nagrade Občine Podčetrtek ter s prireditvami in
programom skozi ves mesec.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-081/99
Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

5020. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 17.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99
in 95/99 ) je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. redni
seji dne 9. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih

zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča znaša na dan
1. 1. 2000 za območje Občine Podčetrtek 123.200 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–
200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2000
18.480 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

8.300 SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.170

SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.

5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila

komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predloži-
tve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v prete-
klih letih.

O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% od-
loči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pisme-
nega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zad-
njih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja v
ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.

Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na osnovi ute-
meljenih argumentov.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Obči-
ni Podčetrtek (Uradni list RS, št. 10/99 ).



Stran 16514 / Št. 107 / 24. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-083/99
Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

5021. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Podčetrtek za leto 2000

Na podlagi 29. 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 19. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 11. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Podčetrtek za leto 2000

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu
2000 znaša 0,126 SIT.

II
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 2000 dalje.
III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-083/99
Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

5022. 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. 49/99 in
95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. redni seji
dne 9. 12. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Podčetrtek

1
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini

Podčetrtek se v letu 2000, do sprejetja proračuna začasno
financirajo po tem sklepu.

2
Realizacija nakazil posameznim porabnikom proračun-

skih sredstev v določenem mesecu lahko dosega največ
1/12 sredstev za enake naloge oziroma namene, planiranih
v proračunu Občine Podčetrtek za leto 1999, ki so bili
namenjeni za porabnike na območju Občine Podčetrtek.

3
Prihodki in odhodki občinskega proračuna doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Podčetrtek za leto 2000.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 in velja do
31. 3. 2000.

Št. 06202-080/99
Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

5023. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro
koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Na podlagi 21., 29. in 62. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 6. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.
26/96) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetr-
tek na 11. redni seji dne 9. 12. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku javnega razpisa za izbiro

koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

1. člen
Ta pravilnik določa postopek javnega razpisa za izbiro

koncesionarja, način izbire koncesionarja, splošne pogoje,
ki jih mora koncesionar izpolnjevati in drugo v zvezi s pode-
ljevanjem koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb v
Občini Podčetrtek.

2. člen
Občina Podčetrtek pridobiva koncesionarja na podlagi

javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Rok za dostavo ponudb se določi v javnem razpisu in

ne sme biti krajši od 15 dni.

3. člen
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnje-

vati koncesionar ter drugi elementi javnega razpisa, zlasti pa:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravlja-

nje razpisane dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje razpisane dejavnosti,

– da predloži svoje bonitetno poročilo pristojne institucije,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno

izvajanje gospodarske javne službe,
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev za

realizacijo koncesionarske dejavnosti za pokrivanje celotne-
ga območja občine,

– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
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– da izdela izračun predvidene cene storitev v nominal-
nem znesku brez davka in skupaj z davkom,

– da predloži način zagotavljanja kakovosti.
V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi posebni

pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, glede na vrsto
gospodarske javne službe. Izpolnjevanje pogojev izkaže kan-
didat za koncesionarja z originali javnih listin, ki izkazujejo
zgoraj navedena dejstva.

4. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita najmanj dva

ponudnika.
Če je bil prvi javni razpis neveljaven, je lahko ne glede

na določbo prejšnjega odstavka tega člena ponovni javni
razpis veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik,
vendar mora biti to navedeno v javnem razpisu.

5. člen
Javni razpis je neuspešen, če do izteka razpisanega

roka ni predloženo zadostno število ponudb oziroma če
posamezen v razpisu zahtevani pogoj ni vsebovan v nobeni
od pravočasno prispelih ponudb.

Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh v
razpisu določenih sestavin oziroma če ni prispela v predpi-
sanem roku.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
tridesetih dneh od poteka razpisanega roka neuspelega raz-
pisa.

6. člen
Javni razpis pripravi in ga posreduje v objavo Občinska

uprava občine Podčetrtek.
Pri sestavi javnega razpisa je potrebno upoštevati pred-

vsem:
– dejavnost, ki se opravlja z razpisano gospodarsko

javno službo,
– število eventualnih izvajalcev razpisane gospodarske

javne službe,
– posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

za opravljanje dejavnosti iz razpisane gospodarske javne
službe.

7. člen
Odpiranje ponudb je javno, kraj in čas odpiranja se

določita v javnem razpisu.

8. člen
Ponudbe odpira in ocenjuje strokovna komisija (v na-

daljevanju: komisija), ki se imenuje za vsako vrsto razpisane
koncesije.

Komisija ima najmanj tri člane, ki jih imenuje župan
Občine Podčetrtek.

Pri sestavi komisije je potrebno v zvezi z dejavnostjo, za
katero je razpisana koncesija, upoštevati strokovnost članov
komisije.

Člane komisije razrešuje župan Občine Podčetrtek.
Če bi bilo z razrešitvijo posameznega člana komisije,

število članov komisije nižje od predpisanega v tem pravilni-
ku, mora župan Občine Podčetrtek istočasno imenovati no-
vega člana komisije.

Delo komisije vodi član le-te, predsednik, ki ga imenuje
župan.

9. člen
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno prispele ali

nepravilno označene) komisija izloči iz nadaljnega postopka
in jih neodprte vrne ponudnikom.

V postopku odpiranja ponudb sestavi komisija zapi-
snik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in navzoči predstavni-
ki ponudnikov ter zapisnikar.

Zapisnik mora vsebovati zlasti:

– kraj, dan in uro, ko se je pričelo z odpiranjem po-
nudb,

– predmet odpiranja ponudb,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena navzočih predstavnikov oziroma ponudnikov,
– imena ponudnikov, ki niso navzoči pri odpiranju po-

nudb,
– ime zapisnikarja,
– ugotovitve pregleda ponudbene dokumentacije ter

navedbo ponudnikov, ki niso izpolnili pogojev razpisa, z
navedbo razlogov za to,

– vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz
vsake posamezne ponudbe,

– ugotovitev, da je postopek odpiranja ponudb potekal
po predpisih.

10. člen
Po oceni pravilno prispelih ponudb sestavi komisija po-

ročilo, iz katerega mora biti razvidno, kateri ponudnik je dal
najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena, skupaj z zapi-
snikom iz 9. člena tega pravilnika ter celotno ponudbeno
dokumentacijo komisija posreduje županu Občine Podčetr-
tek za odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. člen
O izbiri najugodnejšega ponudnika s sklepom odloči

župan Občine Podčetrtek na podlagi predloga komisije.

12. člen
Občinska uprava občine Podčetrtek izda na podlagi skle-

pa o izbiri najugodnejšega ponudnika, upravno odločbo o izbiri
koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.

Občinska uprava pozove izbranega ponudnika k podpi-
su pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe.

Če izbrani ponudnik v roku 30 dni od prejema poziva
za sklenitev pogodbe ne pristopi k podpisu pogodbe o
izvajanju gospodarske javne službe, se šteje da je odstopil
od dane ponudbe.

V pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe oziro-
ma podelitvi koncesije se precizirajo vse podrobnosti pode-
ljene koncesije, čas trajanja koncesije, nadzor nad izvaja-
njem koncesije, sankcije v primeru kršitve oziroma neizpol-
njevanja nalog iz koncesije, odvzem koncesije in drugo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan Občine Podčetrtek.

13. člen
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki

so sodelovali v postopku javnega razpisa položaj stranke.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo izbora koncesio-

narja, lahko svoje pravice uveljavlja v upravnem sporu, pred
pristojnim sodiščem.

14. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za

oddajo javnih naročil za dejavnosti, ki se financirajo iz sred-
stev proračuna, če z zakonom oziroma podzakonskim ak-
tom ni drugače določeno.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-082/99
Podčetrtek, dne 10. decembra 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.
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ZAVRČ

5024. Poslovnik Nadzornega odbora občine Zavrč

Na podlagi 45. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 64/99) je Nadzorni odbor občine Zavrč ne seji dne
26. 11. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Zavrč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa

način dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega
odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

2. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, njegovo

delo določajo državni in lokalni predpisi. Na slednjih temelji
tudi razmerje do drugih občinskih organov.

3. člen
Delo nadzornega odbora je javno in v skladu s tem

poslovnikom. Po predhodni presoji nadzornega odbora se
lahko javnost izključi.

4. člen
Nadzorni odbor dela na sejah, katere se sklicujejo med

10. januarjem in 31. julijem ter 5. septembrom in 20. de-
cembrom; zaradi nujnih primerov pa tudi na izrednih sejah
izven tega časa.

5. člen
Sedež nadzornega odbora je v prostorih Občine Zavrč,

Zavrč 11. Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike s
premerom 3,5 cm. Ob zgornjem robu je besedilo Občina
Zavrč, ob spodnjem pa Zavrč. V notranjosti kroga je simbol,
ki ga predstavlja veja vinske trte z dvema listoma in groz-
dom. Pečat je označen s številko 3, ki označuje Občinski
organ »Nadzorni odbor« občine Zavrč.

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Nadzorni odbor ima tri člane – predsednika in dva

člana. Imenuje jih občinski svet za dobo 4 let izmed obča-
nov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

8. člen
Nadzorni svet sprejema svoja poročila, priporočila in

predloge na seji, na kateri je navzoča večina članov nadzor-
nega odbora.

Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprej-
me odbor z večino navzočih glasov vseh članov.

9. člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-

tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega

sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

Člane nadzornega odbora na predlog nadzornega od-
bora razreši občinski svet.

10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico

do sejnine za opravljanje funkcije in povrnitev drugih stroš-
kov kot člani občinskega sveta, v skladu s pravilnikom o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov.

III. PRISTOJNOST NADZORNEGA ODBORA

11. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
2. nadzoruje namembnost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovi-
tost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

12. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih
podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finanč-
nih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skla-
dov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepre-
mičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nad-
zorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom sezna-
ni nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet in župan.

1. Postopek

13. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po

tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v obči-
ni. Stranka v postopku je porabnik sredstev občinskih financ
(stranka v nadzorovanju, to je nadzorovana stranka).

14. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O

izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloči samo-
stojno in izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorova-
ni stranki.
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15. člen
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načr-

tom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki (občinskih)
proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporab-
niki iz različnih dejavnosti.

16. člen
Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po

lastni presoji na osnovi:
– pobud občinskega sveta,
– pobud župana,
– pobud članov nadzornega odbora,
– na podlagi zahteve 5% volivcev v občini.

17. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora oziroma izve-

denec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet, v sklepu se poleg ostalega določajo
vrsta, čas in obseg nadzora.

18. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema
predloga poročila vložiti pred nadzornim odborom ugovor.
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani ose-
bi, občinskemu svetu in županu po potrebi pa tudi računske-
mu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v
petnajstih dneh od dokončanosti poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljeni sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

19. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolž-

nost spremljati izvajanje nadzora.

20. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlagajo

vse beležke in druge merodajne listine ter zapisniki, pred-
hodno poročilo, eventualni ugovor in končno poročilo.

21. člen
Poročilo izvedenca obravnava nadzorni odbor in na

podlagi tega oblikuje predhodno poročilo in ga pošlje nad-
zorovani stranki.

Stranka lahko v roku petnajst dni od dneva prejema
predhodnega poročila pri nadzornem odboru vloži pisni ugo-
vor, o katerem le-ta odloči v roku petnajst dni.

22. člen
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo

porabo proračunskih sredstev v bodoče. Nadzorni odbor v
teku postopka opozori nadzorovano stranko, da opravi mo-
rebitna predpisana dejanja in ravnanja. Če nadzirana stran-
ka opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu.

23. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

24. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svo-

jih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokonč-
no. Pri obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

25. člen
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občin-

skemu svetu o svojih ugotovitvah.

26. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občin-
skem proračunu, na podlagi izdelanega lastnega programa
nadzora.

Nadzorni odbor ima tajnika-zapisnikarja, ki je delavec
občinske uprave. Tajnika imenuje nadzorni odbor na pred-
log župana oziroma tajnika občinske uprave.

2. Način dela

27. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje

predsednik nadzornega odbora:
1. na lastno pobudo,
2. na zahtevo večine članov odbora,
3. na zahtevo 5% volivcev občine.

28. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo

nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje mora biti
naveden razlog za izredni sklic in praviloma priloženo gradi-
vo, o katerem se naj odloča.

29. člen
Če predsednik po prejemu zahteve ne skliče v 20 dneh

redne in 5 dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko
skliče član nadzornega odbora s podpisom še enega člana.
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30. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga poš-

lje skupaj z gradivom 7 dni pred sejo članom nadzornega
odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora
gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.

31. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in

predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

32. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa član nadzornega odbora, po predhodnem
dogovoru.

33. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost so-

delovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati na
njih. Evidenco udeležbe članov vodi tajnik nadzornega od-
bora.

34. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko tudi druge osebe.

Prisotne so na podlagi vabila predsednika ali s soglasjem
nadzornega odbora.

4. Potek seje

35. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nad-

zornega odbora: zabeležijo se opravičene odsotnosti, neo-
pravičene odsotnosti in morebitna prisotnost drugih oseb.

36. člen
Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se

lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga
razširitev dnevnega reda.

Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje.

37. člen
Nato se preide k sprejemanju zapisnika iz prejšnje

seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno
spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni
pripomb, ali je bil sprejet po dopolnilnih.

38. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih

točk, na začetku vsake predlagatelj lahko poda obrazložitev.

39. člen
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h

kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.
Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno

omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer
ga predsednik nato opomni, oziroma po neuspešnem opo-
minu vzame besedo.

O eventualnem ugovoru o odvzemu besede se odloča
nadzorni odbor.

40. člen
Predsednik zaključi razpravo ko ugotovi, da ni več raz-

pravljavcev.
Če so potrebni za razpravo nadaljnji materiali, se raz-

prava nadaljuje po pridobitvi le-teh.

41. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po

možnosti preloži na določen datum, če:
1. seja ni več sklepčna,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.

Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke
dnevnega reda.

42. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda

opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru
zahtevati, da zapusti sejo.

Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženim v roku 3 dni, odloča

nadzorni odbor na prihodnji seji. Predsednik lahko prekine
sejo odbora, če reda na njej ni mogoče ohraniti s prej
navedenimi ukrepi.

4. Odločanje

43. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino prisotnih gla-

sov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in
opravi glasovanje.

Glasovanje je javno ali tajno.

44. člen
Javno glasovanje se opravi z dviganjem rok in to po

predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti
predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po
vrstnem redu glede na oddanost predlogov.

Čim je neki predlog sprejet, je glasovanje končano.

45. člen
Nadzorni odbor lahko sklene, da se odloča s tajnim

glasovanjem in se za vsako glasovanje pripravi tri enako
velike glasovnice z žigom nadzornega odbora in vpisanima
besedama »ZA« (na desni strani), »PROTI« (na levi strani);
obkroži se le ena izmed teh besed.

Tajno glasovanje izvede tajnik in predsednik odbora,
slednji tudi objavi rezultat glasovanja.

Oba pa podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.

5. Zapisnik

46. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katere-

ga se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu s poudar-
kom na:

– udeležencih na seji,
– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
– razpravljavcih in sprejetih sklepih.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

47. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi tajnik.
Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika

hkrati z vabilom za naslednjo sejo.
Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik

nadzornega odbora.

48. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po ustreznem aktu

občinskega sveta.
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49. člen
Celotno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave.

V. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV

50. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava

in sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

51. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se od
26.11. 1999 dalje.

Št. 032-02-1/99
Zavrč, dne 25. novembra 1999.

Predsednica
Nadzornega odbora

občine Zavrč
Jožica Bratuša l. r.

– Popravek zakona o lastninejnju kulturnih
spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL)

V zakonu o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbe-
ni lastnini (ZLKSDL), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
89-4260/99 z dne 4. 11. 1999, je bila ugotovljena redak-
cijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

p o p r a v e k
zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v

družbeni lastnini (ZLKSDL)

V prilogi 2, seznamu kulturnih spomenikov, ki postane-
jo last občin, se črta naslednje besedilo:

“Občina: 045 - Kidričevo
Kungota pri Ptuju - Grad Ravno polje (EŠD 612)
odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 35/89).”

Št. 300-01/91-31/1
Ljubljana, dne 13. decembra 1999.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

V zakonu o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 99-4693/99 z dne 9. 12. 1999, je
bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega
odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije dajem

p o p r a v e k
zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)

V prvem odstavku 23. člena se v oklepaju številka 14
nadomesti s številko 15.

Št. 530-01/99-1/1
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za plačilo posebnega
samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja
Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno
Brdo–Lovska koča–Vrh pri Višnji Gori (500 m), Spodnje
Brezovo–Peščenik (700 m), Spodnje Brezovo (400 m), Pe-
ščenik (300 m), R331–Polje–Zgornja Draga (1.800 m),
Leskovec–Mlake (500 m) in za financiranje javne razsvetlja-
ve na Selih in Spodnjem Brezovem, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 98-4649/99 z dne 3. 12. 1999 se v tretji vrstici
15. člena črtajo besede: “ki so glasovali”.

Predsednik
KS Višnja Gora

Slavko Kastelic l. r.

Popravek

V odloku o podelitvi koncesije za opravljanje gospo-
darske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini Krško, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 74-3630/99 z dne 10. 9. 1999, se drugi
odstavek 18. člena pravilno glasi:

“Če iz prve alinee prejšnjega odstavka je 8 let, pri
čemer rok začne teči z dnem podpisa koncesijske po-
godbe.”

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.



Stran 16520 / Št. 107 / 24. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije

9 771318 057017

  ISSN 1318-0576 Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor 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
1999 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za tujino je
55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66,uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si –

Žiro račun 50100-601-273770

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4993. Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev

po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Re-
publike Slovenije, 26. decembru 1999 16483

VLADA
4992. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,

ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evrop-
skimi skupnostmi ter njihovimi državami članica-
mi, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino 16393

4994. Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plačil-
nih Agencij Republike Slovenije za uporabo fi-
nančnih sredstev Evropske unije 16483

4995. Uredba o akreditacijskih pogojih za Agencijo Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja 16484

4996. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za pro-
dajo električne energije 16487

4997. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture in znanosti 16488

MINISTRSTVA
4998. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 16488
4999. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe

o prepovedi prometa in uporabe določenih zdra-
vil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zara-
di ostankov teh zdravil v živilih 16488

5000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil
živalskega izvora, označevanju šarže in certifici-
ranju 16489

5001. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in za-
sebna veterinarska dejavnost in o postopku nji-
hove verifikacije in preverjanja 16490

5002. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije znanje za
razvoj, ustanove 16490

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5003. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvr-

stitvi zdravil na liste 16490
5004. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (ka-

lo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji 16493
5005. Poročilo o gibanju plač za oktober 1999 16494

OBČINE
IG

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Ig za leto 1999 16494

5007. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč 16494

5008. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v
Občini Ig 16497

IVANČNA GORICA
5009. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za fi-

nanciranje obnove po potresu poškodovanih po-
družničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu 16498

5010. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo posebnega samoprispevka za financira-
nje obnove po potresu pokodovanih podružnič-
nih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu dne 12.
12. 1999 16499
JESENICE

5011. Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice 16499
KRANJ

5012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 1999 16510

5013. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča 16511

5014. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-
čuna Mestne občine Kranj v letu 2000 16511
LOGATEC

5015. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča za leto 2000 16512
LOŠKI POTOK

5016. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta cest-
ne povezave od mostu čez Čabranko do priključ-
ka na regionalno cesto Trava–Podplanina 16512
MIRNA PEČ

5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mirna Peč za leto 1999 16512
PODČETRTEK

5018. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Podčetrtek za leto 1999 16513

5019. Odlok o občinskem prazniku 16513
5020. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih

zemljišč in povprečnih stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč v letu 2000 16513

5021. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Podčetrtek za leto 2000 16514

5022. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Podčetrtek 16514

5023. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro kon-
cesionarja in načinu izbire koncesionarja 16514
ZAVRČ

5024. Poslovnik Nadzornega odbora občine Zavrč 16516

POPRAVKI
– Popravek zakona o lastninejnju kulturnih spome-

nikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) 16519
– Popravek zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 16519
– Popravek sklepa o razpisu referenduma za plači-

lo posebnega samoprispevka za del območja Kra-
jevne skupnosti Višnja Gora 16519

– Popravek odloka o podelitvi koncesije za oprav-
ljanje gospodarske javne službe rednega vzdrže-
vanja kategoriziranih občinskih cest v Občini
Krško 16519

VSEBINA
Stran Stran


	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	㐀㤀㤀㌀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 瀀漀洀椀氀漀猀琀椀琀瘀椀 漀戀猀漀樀攀渀挀攀瘀 ⴀ 瀀漀洀椀氀漀猀琀椀琀攀瘀 瀀漀 甀爀愀搀渀椀 搀漀氀縁渀漀猀琀椀 ⴀ 漀戀 䐀渀攀瘀甀 猀愀洀漀猀琀漀樀渀漀猀琀椀 刀攀瀀甀戀氀椀欀攀 匀氀漀瘀攀渀椀樀攀Ⰰ ㈀㘀⸀ 搀攀挀攀

	VLADA
	4992. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskeg
	4994. Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plaèilnih Agencij Republike Slovenije za uporabo finanènih sredstev Evropske un
	㐀㤀㤀㔀⸀ 唀爀攀搀戀愀 漀 愀欀爀攀搀椀琀愀挀椀樀猀欀椀栀 瀀漀最漀樀椀栀 稀愀 䄀最攀渀挀椀樀漀 刀攀瀀甀戀氀椀欀攀 匀氀漀瘀攀渀椀樀攀 稀愀 欀洀攀琀椀樀猀欀攀 琀爀最攀 椀渀 爀愀稀瘀漀樀 瀀漀搀攀縁攀氀樀愀
	4996. Uredba o doloèitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo elektriène energije
	4997. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na podroèju kulture in znanosti

	MINISTRSTVA
	4998. Odredba o doloèitvi vrednosti toèke za ugotovitev vrednosti stanovanja
	4999. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi prometa in uporabe doloèenih zdravil zaradi prepreèevanja škodlji
	㔀　　　⸀ 倀爀愀瘀椀氀渀椀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 瀀爀愀瘀椀氀渀椀欀愀 漀 瘀攀琀攀爀椀渀愀爀猀欀椀 漀稀渀愀欀椀 稀搀爀愀瘀猀琀瘀攀渀攀 甀猀琀爀攀稀渀漀猀琀椀 縁椀瘀椀氀 縁椀瘀愀氀猀欀攀最愀 椀稀瘀漀爀愀Ⰰ 漀
	5001. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarsk
	5002. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije znanje za razvoj, ustanove

	䐀刀唀䜀䤀 䐀刀紁䄀嘀一䤀 伀刀䜀䄀一䤀 䤀一 伀刀䜀䄀一䤀娀䄀䌀䤀䨀䔀
	5003. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
	5004. Pravilnik o stopnjah obièajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji
	5005. Poroèilo o gibanju plaè za oktober 1999

	OBÈINE
	IG
	5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proraèunu Obèine Ig za leto 1999
	5007. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišè
	5008. Sklep o vrednosti toèke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa za leto 2000 v Obèini Ig

	IVANÈNA GORICA
	㔀　　㤀⸀ 匀欀氀攀瀀 漀 甀瘀攀搀戀椀 瀀漀猀攀戀渀攀最愀 猀愀洀漀瀀爀椀猀瀀攀瘀欀愀 稀愀 昀椀渀愀渀挀椀爀愀渀樀攀 漀戀渀漀瘀攀 瀀漀 瀀漀琀爀攀猀甀 瀀漀愁欀漀搀漀瘀愀渀椀栀 瀀漀搀爀甀縁渀椀ഁ渀椀栀 挀攀爀欀瘀愀 瘀 䐀漀戀甀 椀渀 渀愀 刀搀
	5010. Poroèilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potresu pokodovani

	JESENICE
	5011. Odlok o urbanistièni zasnovi mesta Jesenice

	KRANJ
	5012. Odlok o spremembi odloka o proraèunu Mestne obèine Kranj za leto 1999
	5013. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa
	5014. Sklep o zaèasnem financiranju potreb iz proraèuna Mestne obèine Kranj v letu 2000

	LOGATEC
	5015. Sklep o doloèitvi izhodišène vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa za leto 2000

	LOŠKI POTOK
	5016. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega naèrta cestne povezave od mostu èez Èabranko do prikljuèka na regionalno cesto Trav

	MIRNA PEÈ
	5017. Odlok o spremembi odloka o proraèunu Obèine Mirna Peè za leto 1999

	PODÈETRTEK
	5018. Odlok o spremembi odloka o proraèunu Obèine Podèetrtek za leto 1999
	5019. Odlok o obèinskem prazniku
	5020. Odlok o povpreèni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišè in povpreènih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišè v l
	5021. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju Obèine Podèetrtek za l
	5022. Sklep o zaèasnem financiranju javne porabe Obèine Podèetrtek
	5023. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in naèinu izbire koncesionarja

	ZAVRÈ
	5024. Poslovnik Nadzornega odbora obèine Zavrè


	倀伀倀刀䄀嘀䬀䤀
	ⴀ 倀漀瀀爀愀瘀攀欀 稀愀欀漀渀愀 漀 氀愀猀琀渀椀渀攀樀渀樀甀 欀甀氀琀甀爀渀椀栀 猀瀀漀洀攀渀椀欀漀瘀 瘀 搀爀甀縁戀攀渀椀 氀愀猀琀渀椀渀椀 ⠀娀䰀䬀匀䐀䰀⤀
	- Popravek zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
	- Popravek sklepa o razpisu referenduma za plaèilo posebnega samoprispevka za del obmoèja Krajevne skupnosti Višnja Gora
	ⴀ 倀漀瀀爀愀瘀攀欀 漀搀氀漀欀愀 漀 瀀漀搀攀氀椀琀瘀椀 欀漀渀挀攀猀椀樀攀 稀愀 漀瀀爀愀瘀氀樀愀渀樀攀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀攀 樀愀瘀渀攀 猀氀甀縁戀攀 爀攀搀渀攀最愀 瘀稀搀爀縁攀瘀愀渀樀愀 欀愀琀攀最漀爀椀稀椀爀愀渀椀栀 漀戀ഁ椀渀猀欀椀栀 挀


