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VLADA

906. Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev protokola 2 k sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Estonijo

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev
protokola 2 k sporazumu o prosti trgovini

med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

1. člen
Protokol 2 o definiciji pojma “izdelki s poreklom“ in

načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Estonijo (Uradni list RS, št. 105/99),
se spremeni in dopolni v naslednjem:

1. V 21. in 26. členu se beseda “ekujev“ nadomesti z
“evrov“.

2. 30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“  Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zne-

skom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporo-
či državi uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu,
mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države,
so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države
po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pre-
gleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v
domačih valutah Slovenije in Estonije. Skupni odbor ob tem
pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne
bodo znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zažele-
no ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omeji-
tev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov,
izraženih v evrih.“
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-07/98-7
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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907. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

Na podlagi 5. in 7. člena uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Estonijo (Uradni list RS, št. 105/99) 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 začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Definicije

Za namene tega odloka:
a) “izdelava“ pomeni katerokoli vrsto obdelave ali 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 Sloveniji ali v Estoniji, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava
pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni zna-
na in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Sloveniji ali v Estoniji;

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

i) “dodana vrednost“ 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 Sloveniji ali Estoniji;

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 ene-
mu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transport-
nem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke pre-
jemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na
enem računu;

m) “ozemlje“ vključuje teritorialne vode.

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM“

2. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi spo-
razuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republi-
ko Estonijo (v nadaljevanju: 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.

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Estonije:

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

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

3. člen
Kumulacija v Sloveniji

1.  Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če
so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Slovenije, Estonije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske,
Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romuni-
je, Litve, Latvije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liech-
tensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protokola o
pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo
in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali prede-
lava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v
7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2.  Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti 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 upo-
rablja 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.

4. člen
Kumulacija v Estoniji

1.  Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena
tega odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Estonije,
če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom
iz Estonije, Slovenije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Polj-
ske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Ro-
munije, Litve, Latvije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protoko-

1Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica
sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru
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la o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med
Estonijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava
ali predelava, opravljena v Estoniji presega tisto, omenjeno v
7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2.  Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Estoniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Estonije samo,
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporablje-
nih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih
v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje
za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo
vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji
v Estoniji.

3.  Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Estoniji,
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. člen
V celoti pridobljeni izdelki

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

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali 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 Slove-
nije ali Estonije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah iz-
ključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega od-
stavka;

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
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod
njim;

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

2. Izraza “njihova plovila“ in “njihove predelovalne 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 Sloveniji ali v Estoniji;
b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Estonije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slove-

nije ali Estonije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbo-
ra ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov
državljani Slovenije ali Estonije in, še dodatno, če v primeru
osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada
tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih
držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Estonije; in

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

6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so
izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali
predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu
Priloge II k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki mora-
jo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take mate-
riale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z
izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi dru-
gega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v
katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upo-
števajo 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 2. točke se šteje, da so na-
slednji 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 Slovenije ali iz Estonije;

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 Sloveniji ali v Estoniji.
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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 Harmo-
niziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

11. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili ali je izdelek s poreklom, ni treba 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 3. in 4. člena tega odloka in
tretjega odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odlo-
ka, v Sloveniji ali Estoniji izpolnjeni neprekinjeno.

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

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

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

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven Slovenije ali Estoni-
je na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Estonije in ponov-
no tam uvoženih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Estoniji 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 ob-

delavo ali predelavo izvoženih  materialov in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Slove-

nije ali Estonije 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 tega odloka,
ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven
Slovenije ali Estonije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II k
temu odloku za določitev statusa blaga s poreklom za končni
izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh
vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materia-
lov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbeni-
ce, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridob-
ljeno izven Slovenije ali Estonije z uporabo določb tega člena,
ne sme presegati navedenega odstotka.

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

6.  Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne upo-
rabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v
seznamu Priloge II k temu odloku in ki se lahko štejejo za
zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne
tolerance, določene v drugem odstavku 6. člena tega odlo-
ka.

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 Slovenije ali Estonije, se
opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemeni-
tenje ali podobnimi postopki.

13. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s spora-
zumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahte-
ve tega odloka in se prevažajo neposredno med Slovenijo in
Estonijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in
4. členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozem-
lja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiš-
čenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih orga-
nov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postop-
ki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Estonije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom drža-
ve uvoznice:
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a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz dr-
žave izvoznice čez državo tranzita ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzi-
ta, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega nato-

varjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporab-
ljenih prevoznih sredstev in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadr-
žani 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
Slovenijo ali v Estonijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določ-
bah sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:

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

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

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

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

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo
carinskim organom države uvoznice na običajen način. V
njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po po-
trebi 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. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdela-
vi izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije 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 tega odloka, se v Sloveniji ali v Estoniji ne
morejo uveljavljati kakršnakoli 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 Sloveniji ali v Estoniji, izrecno ali z
učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se
izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če
tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen 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 ali Estoni-
ja uporabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila
carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdel-
kov 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 ali v Estoniji;

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 ali v Estoniji.

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 Slovenije pri uvozu v Esto-
nijo ter za izdelke s poreklom iz Estonije pri uvozu v Sloveni-
jo veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka ali

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

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

17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski or-

gani države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgo-
vornost.

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 k temu
odloku. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je
sestavljen sporazum, ali v francoščini ali nemščini in v skla-
du z določbami domačega prava države izvoznice. Če so
pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki
brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnje-
na, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno
črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
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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 or-
gani Slovenije ali Estonije, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz Slovenije, Estonije 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, na-
menjen 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:

“ISSUED RETROSPECTIVELY“,
“IZDANO NAKNADNO“,
“TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD“
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v

rubriko “Opombe“ potrdila o prometu blaga EUR.1.

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

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o pro-
metu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
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:

“DUPLICATE“, “DVOJNIK“, “DUBLIKATAS“.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v

rubriko “Opombe“ dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje 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 Sloveniji ali v Estoniji je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Slovenije ali Estonije. Nadomestno potrdi-
lo(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 odlo-
ka 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
Slovenije ali Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
3. in 4. členu tega odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve
tega odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvozni-
ce predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

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

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

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

22. člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke 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 orga-
nom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla
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
številko 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
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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 države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določe-
nega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko 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 za le za izdelke za
osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih dru-
žin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz
narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za
trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme 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 Slovenije ali iz Estonije 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 zadevanega
blaga, 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 Sloveniji ali Estoniji, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pre-
delave materialov v Sloveniji ali v Estoniji, izdani ali izdelani v
Sloveniji ali v Estoniji, kjer se uporabljajo v skladu z doma-
čim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na raču-
nih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem
odlokom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 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
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta doku-
ment 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 valuti države izvoznice, ki ustrezajo zne-
skom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporo-
či državi uvoznici.

2. Kadar so zneski vižji 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 ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu,
mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države,
so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države
po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pre-
gleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v
domačih valutah Slovenije in Estonije. Skupni odbor ob tem
pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2679

bodo znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zažele-
no ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omeji-
tev. 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 Slovenije in Estonije si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi ca-
rinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Slovenija in Estonija preko pristojnih carinskih uprav medse-
bojno 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 izvozni-
ce. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno 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 Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, ki
so omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo
druge zahteve tega odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 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 potrebno predlo-
žiti skupnemu odboru.

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

34. člen
Kazni

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

35. člen
Proste cone

1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno, da za-
gotovita, 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 Slovenije ali Estonije uvozijo v prosto
cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo
zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.

VII. ODDELEK

KONČNI DOLOČBI

36. člen
Priloge

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

37. člen
Začetek veljavnosti

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-07/98-8
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

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

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3.
ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v
prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

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

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

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

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to,
ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s ko-
vanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravi-la za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v po-godbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošte-va, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

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

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

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

Na primer:

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

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

Na primer:

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

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v sezna-
mu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgod-
nejši stopnji izdelave.
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Na primer:

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

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

Opomba 4:

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

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

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

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

Opomba 5:

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

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

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko sinte-tična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

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

Na primer:

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

Na primer:

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

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

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

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

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

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

Na primer:

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

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

Opomba 7:

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

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

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

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

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

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

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

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

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

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

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti  na materialih brez porekla, 
da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upo{tevati tudi druge dele Sporazuma.

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

status blaga s poreklom

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

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

2. pgl. Meso in u‘itni mesni klavni~ni 
izdelki

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

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

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

ex 4. pgl. Mle~ni izdelki; pti~ja jajca; naravni 
med; u‘itni izdelki ‘ivalskega 
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

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

0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali skisano mleko in smetana, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

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

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

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

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov iz 17. poglavja ne presega 30%
cene izdelka franko tovarna.

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

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

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

^i{~enje, dezinfekcija, razvr{~anje in 
izravnavanje {~etin in dlak.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

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

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

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7. pgl. U‘itne vrtnine in nekateri koreni in 
gomolji

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

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

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

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

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

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

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

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

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

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

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

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

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

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

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz su{enih 
stro~nic iz tar. {t. 0713

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

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; indu-
strijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

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

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

status blaga s poreklom

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

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

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

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

- Drugi

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

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

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

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

ex 15. pgl. Masti in olja ‘ivalskega ali rastlin-
skega izvora in izdelki njihovega 
razkrajanja; predelane u‘itne masti; 
voski ‘ivalskega ali rastlinskega 
izvora, razen:

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

1501 Pra{i~ja in pi{~an~ja mast, razen 
tiste iz tar. {t. 0209 ali 1503

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

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

status blaga s poreklom

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

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

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

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

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, pre~i{~ene 
ali nepre~i{~ene, toda kemi~no 
nemodificirani:

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

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

ex 1505 Pre~i{~en lanolin Izdelava iz surove ma{~obe iz volne 
iz tar. {t. 1505.

1506 Druge masti in olja ‘ivalskega 
izvora in njihove frakcije, 
pre~i{~ene ali nepre~i{~ene, toda 
kemi~no nemodificirane:

- Trdne frakcije

- Drugo

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

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

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

status blaga s poreklom

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

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

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

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

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

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

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

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

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

li iz 2. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali

morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. {t. 1507, 1508, 1511 in 1513.

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

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

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

- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. {t. 1507, 1508, 1511 in 1513.

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

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

ex 17. pgl. Sladkor in sladkorni izdelki; razen : Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

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

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

status blaga s poreklom

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

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

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

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

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

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

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

1704 Sladkorni izdelki (v{tev{i belo 
~okolado) brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

18. pgl. Kakav in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1901 Sladni ekstrakt; ‘ivila iz moke, 
zdroba, {kroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v koli~ini manj 
kot 40% ut. ra~unano na osnovo, ki 
ne vsebuje ma{~ob, ki niso 
navedena in ne omenjena na drugem 
mestu; ‘ivila iz materiala iz tar. {t. 
0401 do 0404, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v koli~ini 
manj kot 5% ut., ra~unano na 
osnovo, ki ne vsebuje ma{~ob, ki 
niso navedena in ne zajeta na dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
-  morajo biti vsa uporabljena ‘ita in

‘itni derivativi (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;

- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pri-
dobljeni.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz {kroba kot kosmi~i, 
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

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

1904 Pripravljena ‘ivila, dobljena z 
nabrekanjem ali pra‘enjem ‘it ali 
‘itnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmi~i); ‘ita (razen koruze (zrna)) 
v zrnu ali v obliki kosmi~ev ali 
druga obdelana zrna (razen moke in 
zdroba), predkuhana ali druga~e 
pripravljena, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu

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

{t. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporablje-

na ‘ita in moka (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;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 lupi-
nastega sadja, dobljeni s kuhanjem, 
z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Gor~i~na moka in zdrob in
pripravljena gor~ica

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

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

2106 @ivila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

ex 22. pgl. Pija~e, alkoholi in kis, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

- vse uporabljeno grozdje ali materi-
ali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni

2202 Vode, v{tev{i mineralne vode in 
sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za aroma-
tiziranje ter druge brezalkoholne 
pija~e, razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2208 Nedenaturiran etanol z vsebnostjo 
manj kot 80 vol. %; ‘ganja, likerji in 
druge ‘gane alkoholne pija~e

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

{t. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno

grozdje ali katerikoli material,
dobljen iz grozdja v celoti pridob-
ljen ali , ~e so vsi drugi uporabljeni
materiali ‘e s poreklom, se lahko
uporabi arak do vi{ine 5 vol. %.

ex 23. pgl. Ostanki in odpadki ‘ivilske indu-
strije; pripravljena krma za ‘ivali; 
razen:

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

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti 
iz mesa rib ali rakov, mehku‘cev ali 
drugih vodnih nevreten~arjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

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

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji {kroba iz 
koruze (razen zgo{~enih teko~in za 
namakanje), z vsebnostjo proteinov 
ve~ kot 40 ut. %, ra~unano na suh 
proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa upo-
rabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne poga~e in drugi trdni ostanki, 
dobljeni pri ekstrakciji olivnega 
olja, ki vsebujejo ve~ kot 3 ut. % 
olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljene olive v celoti pridob-
ljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za ‘ivali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena ‘ita,

sladkor ali melase, meso ali mleko
‘e s poreklom;

- morajo biti vsi uporabljeni materia-
li iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in toba~ni nadomestki; razen: Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
materiali iz 24. poglavja v celoti pri-
dobljeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali toba~nega nadomestka

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

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut. % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 25. pgl. Sol; ‘veplo; zemljine in kamen; 
sadra, apno in cement; razen:

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

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

Bogatenje vsebine ogljika, 
pre~i{~evanje in mletje surovega kri-
stalnega grafita.

ex 2515 Marmor, rezan z ‘aganjem ali kako 
druga~e razrezan v pravokotne 
bloke ali plo{~e (vklju~no 
kvadratne) debeline do vklju~no 25 
cm

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

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pe{~enec in 
drug kamen za spomenike in grad-
beni{tvo, rezan z ‘aganjem ali kako 
druga~e v pravokotne bloke ali 
plo{~e (vklju~no kvadratne) 
debeline do vklju~no 25 cm

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

ex 2518 @gan dolomit @ganje ne‘ganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega oksida

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

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

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

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, ‘gane ali v prahu @ganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl. Rude, ‘lindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
izdelki njihove destilacije; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2707 Olja, pri katerih te‘a aromatskih 
sestavin presega te‘o nearomatskih, 
ki so podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana iz 
~rnega premoga pri visoki tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska goriva ali kurilna olja

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

ali

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

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih 
mineralov.

2710 Olja, dobljena iz nafte in olja, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih materialov, ~e so ta olja 
osnovne sestavine teh proizvodov

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

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

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

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

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

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

status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2697

2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni vosek iz nafte, stiskani vosek, 
ozokerit, vosek iz lignita, vosek iz 
{ote, drugi mineralni voski in 
podobni izdelki, dobljeni s sintezo 
ali drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

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

ali

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

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

Operacije rafiniranja in/ali
en ali ve~ specifi~nih procesov2.

ali

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

2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

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

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

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali toplotno 
obdelavo, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2811 @veplov trioksid Izdelava iz ‘veplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetraborata 
pentahidrata.

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

ex 29. pgl. Organski kemi~ni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t,. kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

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

ali

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo kot pogonsko gorivo ali kurilno 
olje

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

ali

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

ex 2905 Kovinski alkoholati iz alkoholov iz 
te tar. {t. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 2905. Kovinski alkoholati iz te tar. 
{t. se lahko uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

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

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in perkisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

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

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

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

2933 Heterocikli~ne spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
du{ika;

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. {t. 2932 in 2933 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

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

2934 Nukleinske kisline in njihove soli; 
druge heterocikli~ne spojine

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. {t. 2932, 2933 in 
2934 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 30. pgl. Farmacevtski izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{kih procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali ve~, ki so pome{ani za
terapevtske ali profilakti~ne
namene ali nepome{ani izdelki za
te namene, pripravljeni v odmer-
jene doze ali v oblike ali pakiranje
za prodajo na drobno

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

–Drugo:

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

– – `ivalska kri, pripravljena za
terapevtske ali profilakti~ne
namene

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

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

status blaga s poreklom

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

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

– –hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

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

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

3003 in 3004 Zdravila (razen proizvodov iz tar. {t. 
3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. {t.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 31. pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente du{ik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; izdelki iz tega poglavja v 
obliki tablet ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto te‘e, 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali, ki so uvr{~eni v isto tar.
{t., pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

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

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

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

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

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

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

ex 3201 Tanini in njihove soli, etri, estri in 
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov tanina rastlin-
skega porekla.

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

3205 Lak barve; preparati, predvideni v 3. 
opombi v tem poglavju, na osnovi 
"lak barv"1

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen materialov iz tar. {t. 
3203, 3204 in 3205. Materiali, 
uvr{~eni v tar. {t. 3205, se lahko upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

1. Opomba 3 k 32. poglavju dolo~a, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvr{~ene v drugo tarifno {tevilko 32. poglavja.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, kozmeti~ni ali toaletni 
izdelki, razen:

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

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

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), vklju~no zgo{~ena (trda) olja 
(concretes) in ~ista olja; rezinoidi; 
izvle~ki oleosmol; koncentrati 
eteri~nih olj v masteh, v neeteri~nih 
oljih, voskih ali podobno, dobljeni z 
ekstrakcijo eteri~nih olj z mastjo ali 
maceracijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z deterpenacijo 
eteri~nih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteri~nih olj

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i materiale iz druge 
"skupine"1 v tej tar. {t. Materiali, 
uvr{~eni v isto skupino, se lahko upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

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

ex 34. pgl. Mila, organska povr{insko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za lo{~enje ali 
~i{~enje, sve~e in podobni izdelki, 
paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter zobar-
ski preparati na osnovi sadre, razen:

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

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

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov, pod pogojem, da 
predstavljajo manj kot 70% po te‘i

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

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

1. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne {tevilke med dvema podpi~jema.
2. Za specialne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

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

status blaga s poreklom

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

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

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

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

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

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

- materialov iz tar. {t. 3404.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen tistih iz tar. {t. 1108.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu

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

36. pgl. Razstreliva; pirotehni~ni izdelki; 
v‘igalice; piroforne zlitine; 
dolo~ene vnetljive snovi

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

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

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

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

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

3701 Fotografske plo{~e in plani filmi, 
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakr{negakoli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; 
fotografski plani filmi za hitro razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

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

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

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

- Drugo Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3701 ali 3702, 
se lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, 
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakr{negakoli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za hitro razvijanje in kopi-
ranje, ob~utljivi za svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. 
{t., razen v tar. {t. 3701 ali 3702.

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

3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton in tekstil, osvetljeni, toda 
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. 
{t., razen v tar. {t. 3701 do 3704.

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

ex 38. pgl. Razni izdelki kemi~ne industrije, 
razen:

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

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

ex 3801 - Koloidni grafit v suspenziji v olju
in polkoloidni grafit; ogljikove
paste za elektrode

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

- Grafit v obliki paste kot me{anica
grafita z mineralnimi olji z ve~ kot
30% grafita po te‘i

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. {t. 
3403 ne presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

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

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3805 Sulfatna terpentinska olja, 
pre~i{~ena

Pre~i{~evanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega sulfatnega ter-
pentinskega olja.

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, stenji, sve~e in muholovke)

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

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospe{evanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi izdelki 
(npr. sredstva za apreturo in jed-
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu

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

3810 Preparati za dekapiranje kovinskih 
povr{in; talila in drugi pomo‘ni 
preparati za spajkanje in varjenje; 
pra{ki in paste za spajkanje in 
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki se 
uporabljajo kot jedra ali obloge za 
elektrode ali varilne palice

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

3811 Preparati zoper detonacijo, preparati 
za prepre~evanje oksidacije, za 
prepre~evanje kopi~enja smole, za 
izbolj{anje viskoznosti, preparati za 
prepre~evanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (v{tev{i bencin) ali za druge 
teko~ine, ki se uporabljajo v iste 
namene kot mineralna olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih materialov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvr{~eni v tar. {t. 3811 ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; sestavljeni plastifikatorji za 
gumo in plasti~ne mase, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; preparati za prepre~evanje 
oksidacije in drugi sestavljeni stabi-
lizatorji za gumo in plasti~ne mase

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

3813 Preparati in polnila za aparate za 
ga{enje po‘ara; napolnjene granate 
za ga{enje po‘ara

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

3814 Sestavljena organska topila in 
razred~ila, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

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

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

3819 Teko~ine za hidravli~ne zavore in 
druge pripravljene teko~ine za 
hidravli~ni prenos, ki ne vsebujejo 
ali vsebujejo po te‘i manj kot 70% 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

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

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene teko~ine za odtajanje

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

3822 Diagnosti~ni ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in pripravljeni 
diagnosti~ni ali laboratorijski 
reagenti s podlogo ali brez nje, 
razen tistih iz tar. {t. 3002 ali 3006

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3823 Industrijske monokarboksilne 
ma{~obne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski ma{~obni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

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

- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemi~ni izdelki in preparati kemi~ne 
industrije in sorodnih industrij 
(v{tev{i tudi tiste, ki so sestavljeni iz 
me{anic naravnih proizvodov), ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu:

- Naslednje iz te tarifne {tevilke:

Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra 
na osnovi naravnih smolnih 
produktov

Naftenske kisline, njihove v vodi 
netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. {t. 
2905

Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

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

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

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

status blaga s poreklom

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

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (izkori{~eni oksid) dobljen s 
pre~i{~evanjem svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

Fuzelno in dipelovo olje

Me{anice soli, ki vsebujejo 
razli~ne anione

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

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

3901 do 
3915

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

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

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

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

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

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna1.

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

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

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

status blaga s poreklom

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

-Poliester

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

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

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

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

3916 do 
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike; 
razen iz tar. {t. ex 3916, ex 3917, ex 
3920 in ex 3921, za katere so pravila 
podana v nadaljevanju

- Plo{~ati izdelki, bolj kot le
povr{insko obdelani ali rezani v
druge oblike razen pravokotnih
(v{tev{i kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le povr{insko ob-
delani

- Drugi:

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

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

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

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

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

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

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

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

status blaga s poreklom

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

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

ex 3916 in 
ex 3917

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

ga materiala ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna, in

- vrednost materialov, uvr{~enih v
isto tar. {t., ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplasti~ne soli, 
ki je kopolimer etilena in metakrilne 
kisline in je delno nevtralizirana z 
ioni kovine, predvsem cinka in 
natrija.

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

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

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

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

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

3922 do 
3926

Izdelki iz plasti~nih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 40. pgl. Kav~uk in izdelki iz kav~uka in 
gume; razen:

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

ex 4001 Laminirane plo{~e ali krpe kav~uka 
za ~evlje

Laminacija folij iz naravnega 
kav~uka.

4005 Me{anice kav~uka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
plo{~ah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kav~uka, ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

2. Naslednje folije se {tejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t. i. Hazefaktor) je manj{a od 2 odstotka.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (pla{~i); polne gume ali gume 
z zra~nimi komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in {~itniki iz 
gume:

- Protektirane gume, polne gume ali
gume z zra~nimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen iz tar. {t. 4011 ali 4012.

ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz trde gume.

ex 41. pgl. Surove ko‘e z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen:

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

ex 4102 Surove ko‘e ovac ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s ko‘e ovac ali 
jagnjet, z volno.

4104 do 
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen 
usnja iz tar. {t. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih ko‘.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

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

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

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

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

ex 43. pgl. Naravno in umetno krzno; krzneni 
izdelki, razen:

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

ex 4302 Strojena ali obdelana krzna, sestav-
ljena:

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz nesestavljenih, strojenih 
ali obdelanih krzen.

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

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

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

ex 4403 Les, grobo obdelan ({tirikotno 
tesan)

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

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

Skobljanje, bru{enje ali lepljenje s 
topim ali zobatim dol‘inskim spaja-
njem.

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

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

ex 4409 Les, kontinuirano profiliran po 
dol‘ini kateregakoli roba ali strani, 
vklju~no skobljan, bru{en ali topo 
ali zobato dol‘insko spojen ali ne:

- Bru{eni ali topo ali zobato dol‘in-
sko spojeni

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

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih 
letev.

ex 4410 do 
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za pohi{tvo, za notranjo deko-
racijo

Predelava v obliki palic in okrasnih 
letev.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, {katle, gajbe, 
bobni in podobna embala‘a za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na 
dolo~eno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski 
izdelki in njihovi deli, iz lesa, 
vklju~no tudi doge

Izdelava iz klanih dog, nadalje neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

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

status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2715

ex 4418 - Stavbno pohi{tvo in leseni izdelki
za gradbeni{tvo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo celi~aste plo{~e, skodle in opa‘i.

- Okrasne palice in okrasne letve Predelava v obliki palic ali okrasnih 
letev.

ex 4421 Les za v‘igalice; lesni ~epki za 
obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tar. {t., 
razen lesene ‘ice iz tar. {t. 4409.

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. {t. 4501.

46. pgl. Izdelki iz slame, esparta in drugih 
materialov za pletarstvo; ko{arski in 
pletarski izdelki

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

47. pgl. Lesovina ali celuloza iz drugih vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

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

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
ka{e, papirja ali kartona; razen:

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

ex 4811 Papir in karton, samo s ~rtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir in 
drug papir za kopiranje in 
prena{anje (razen tistih iz tar. {t. 
4809); matrice za razmno‘evanje in 
ofsetne plo{~e iz papirja, v {katlah 
ali brez {katel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje iz 
papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v {katlah, vre~kah, 
notesih in podobnih pakiranjih iz 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

status blaga s poreklom

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

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji za pakiranje iz papirja, kartona, 
celulozne vate ali listov ali trakov iz 
celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

ex 4820 Bloki papirja za pisma Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v dolo~ene veliko-
sti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, ~asopisi, slike in 
drugi izdelki grafi~ne industrije, 
rokopisi, tipkana besedila in na~rti, 
razen:

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

4909 Po{tne razglednice, ~estitke in karte 
z osebnimi sporo~ili, tiskane, ilu-
strirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

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

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

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 50. pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (v{tev{i zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

5004 do 
ex 5006

Svilena preja in preja iz odpadkov 
svile

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali druga~e pre-
delanih za predenje,

- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e predelanih
za predenje,

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

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz:1

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

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

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

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 51. pgl. Volna, fina ali groba ‘ivalska dlaka; 
preja in tkanine iz konjske ‘ime; 
razen:

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

5106 do 
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe ‘ival-
ske dlake ali iz konjske ‘ime

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali kako
druga~e predelanih za predenje, 

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje, 

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

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 
5113

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

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Drugi Izdelava iz:1

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

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

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

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 52. pgl. Bomba‘, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

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

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

status blaga s poreklom

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

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje,

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

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

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

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

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

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 53. pgl. Druga rastlinska tekstilna vlakna; 
papirna preja in tkanine iz papirne 
preje; razen:

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

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

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

status blaga s poreklom

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

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

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

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje, 

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

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 
5311

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

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

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

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

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

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

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

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

Izdelava iz:1

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

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

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

- materialov za izdelavo papirja.

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

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

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

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

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

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5501 do 
5507

Umetna ali sinteti~na rezana vlakna Izdelava iz kemi~nih materialov ali 
tekstilne ka{e.

5508 do 
5511

Preja in sukanec za {ivanje iz umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

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

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

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

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 
5516

Tkanine iz umetnih in sinteti~nih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

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

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

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

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava iz:1

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

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

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

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.

5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz

tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna ni‘ja od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. {t. 5404 ali 
5405, impregnirani, prevle~eni, 
oblo‘eni z gumo ali plasti~no maso

- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki 
niso prekrite s tekstilom.

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

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

status blaga s poreklom

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

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

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

- materialov za izdelavo papirja.

5605 Metalizirana preja, posukana ali ne, 
izdelana iz tekstilne preje, trakov, in 
podobno iz tar. {t. 5404 ali 5405, in 
kombinirana s kovino v obliki niti, 
traku ali prahu ali prevle~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

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

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

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

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, trakovi in podobno 
iz tar. {t. 5404 ali 5405 (razen tiste iz 
tar. {t. 5605 in posukane preje iz 
konjske ‘ime); ‘eniljska preja 
(v{tev{i ‘eniljsko prejo); efektno 
vozli~asta preja

Izdelava iz:1

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

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

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

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

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

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

ta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.

5503 ali 5506, ali
-filamentni traki iz polipropilena iz 
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega filamenta 
ali vlakna manj{a od 9 decitekstov, 
pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

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

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

status blaga s poreklom

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

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali jute,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-

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

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

Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

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

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (npr.: z drobnim in kri‘nim 
vbodom), konfekcionirane ali ne

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

5810 Vezenine v metra‘i, trakovih ali 
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

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

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

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom ali {krobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo knjig 
in podobne namene: tkanine za 
kopiranje; platna, pripravljena za 
slikanje, toge tkanine (bugram) in 
podobne tkanine, ki se uporabljajo 
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
pla{~e iz preje in najlona, poliestra 
in viskoznega rajona velike jakosti:

- Z vsebnostjo do vklju~no 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemi~nih materialov ali 
tekstilne ka{e.

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevle~ene ali prekrite 
ali laminirane s plasti~nimi masami, 
razen tistih iz tar. {t. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

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

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

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

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, premazane, prevle~ene ali 
prekrite; platna, poslikana platna za 
odrske kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

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

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

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

5909 do 
5911

Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obro~i za poliranje, razen
iz klobu~evine iz tar. {t. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin 
ali krp iz tar. {t. 6310.

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

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

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

-monofilamenta iz politetrafluo-
retilena,2

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

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

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

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

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

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

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

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

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

status blaga s poreklom

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

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

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

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

Izdelava iz preje.2

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in 
ex 6211

Obla~ila in obla~ilni dodatki, 
‘enska, dekli{ka in za dojen~ke, 
vezeni

Izdelava iz preje. 2

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

ex 6210 in 
ex 6216

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

Izdelava iz preje.2

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

6213 in 
6214

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

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

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine iz tar. {t. 6213 in 6214 ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

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

- Vezeni Izdelava iz preje1 
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1

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

Izdelava iz preje.1,2

ali

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

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

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

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

- Drugi Izdelava iz preje.1 

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

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

6301 do 
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo:

- Iz klobu~evine ali iz nekaterih tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

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

ali

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

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

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
3. Za pletene ali kva~kane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

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

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

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

- Netkani Izdelava iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

6307 Drugi gotovi izdelki, v{tev{i kroje 
za obla~ila

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

6308 Garniture, ki so sestavljene iz tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v kompletu mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, ~e ne bi bil v kompletu. Pred-
meti brez porekla pa se lahko 
vklju~ijo, ~e njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene kompleta 
franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev; gama{e in podobni izdelki; 
razen:

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen spajanja gornjih delov, 
pritrjenih na notranje podplate ali 
druge komponente podplatov iz tar. 
{t. 6406.

6406 Deli obutve (v{tev{i zgornje dele, 
pritrjene ali ne na podplate, razen na 
zunanje podplate), odstranljivi 
vlo‘ki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gama{e, ovija~i in 
podobni izdelki in njihovi deli

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 65. pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

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

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1

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

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1

ex 66. pgl. De‘niki, son~niki, sprehajalne 
palice, palice-stol~ki, bi~i, koroba~i 
in njihovi deli; razen:

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

6601 De‘niki in son~niki (v{tev{i palice-
de‘nike, vrtne son~nike in podobne 
de‘nike)

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

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki iz 
njih; umetno cvetje; lasuljarski 
izdelki

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

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
azbesta, sljude, ali podobnih materi-
alov; razen:

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

ex 6803 Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, me{anice na 
osnovi azbesta ali na osnovi azbesta 
in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

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

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

1. Glej Uvodno opombo 6.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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69. pgl. Kerami~ni izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 70. pgl. Steklo in stekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7006 Steklo iz tar. {t. 7003, 7004 ali 7005, 
upognjeno, z obdelanimi robovi, 
gravirano, luknjano, emajlirano ali 
druga~e obdelano, neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7008 Ve~zidni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirom ali 
brez njega, v{tev{i tudi vzvratna 
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, 
fiole, ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vlaganje, 
~epi, pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla

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

ali

Bru{enje steklenih proizvodov, ~e 
vrednost nebru{enih steklenih proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

7013 Stekleni izdelki za namizno in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. {t. 7010 
ali 7018)

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

ali

Bru{enje steklenih proizvodov, ~e 
vrednost nebru{enih steklenih
proizvodov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

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

Ro~no okra{evanje (razen sitotiska), 
ro~no pihanje steklenih izdelkov, ~e 
vrednost ro~no pihanih steklenih 
izdelkov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 7019 Izdelki iz steklenih vlaken (razen 
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken,

rovinga, preje ali pe~enih niti, ali
- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, in izdelki iz njih, imitacija 
nakita; kovanci; razen:

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

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, obde-
lani, za~asno nanizani zaradi la‘jega 
transporta

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

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sinteti~ni ali rekonstru-
irani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

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

- Polpredelane (polizdelki) ali v ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

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

7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih niti ne prevle~enih s ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 72. pgl. @elezo in jeklo; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7207 Polizdelki iz ‘eleza ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7201, 
7202, 7203, 7204 ali 7205.

7208 do 
7216

Plo{~ati valjani izdelki, palice in 
profili iz ‘eleza ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

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

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

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

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

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206, 7218 ali 
7224.

7229 Hladno vle~ena ‘ica iz drugih vrst 
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7224.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 73. pgl. @elezni in jekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7302 Deli za ‘elezni{ke in tramvajske 
tire, iz ‘eleza ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretni{ki 
jezi~ki, kri‘i{~a, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
veznice, tirna le‘i{~a, klini za tirna 
le‘i{~a, podlo‘ne plo{~e, 
pri~vr{~evalne plo{~ice, distan~ne 
palice, drugi deli, posebej konstru-
irani za postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7304, 7305 
in 
7306

Cevi in votli profili iz ‘eleza in jekla 
(razen iz litega ‘eleza)

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206, 
7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi in votle profile, iz 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

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

7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (npr. mostovi in elementi za 
mostove, vrata za zapornice, stolpi, 
predal~ni stebri, strehe, stre{na 
orodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, opa‘i, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz ‘eleza ali jekla; 
plo~evine, palice, kotniki in profili 
cevi in podobno, pripravljeni za 
uporabo v konstrukcijah; iz ‘eleza 
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajao v drugo tar. {t., 
kot je tar. {t. izdelka. Zvarjeni kotniki 
in profili iz tar. {t. 7301 se ne smejo 
uporabljati.

ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. {t. 
7315 ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 74. pgl. Baker in bakreni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat bakra)

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

7402 Nerafinirani baker; bakrene anode 
(pozitivne elektrode) za elektrolitno 
rafinacijo

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

7403 Rafinirani baker in bakrove zlitine:

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

- Bakrove zlitine Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 75. pgl. Nikelj in nikljevi izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

7501 do 
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja 
in drugi vmesni izdelki metalurgije 
niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 76. pgl. Aluminij in izdelki iz aluminija; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

7601 Aluminij, surovi Izdelava s toplotno ali elektronsko 
obdelavo iz nelegiranega aluminija 
ali iz aluminijevih odpadkov in 
ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7616 Izdelki iz aluminija, razen gaze, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
gaza, tkanine, re{etke, mre‘e, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

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

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

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

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

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

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work lead").

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
{t. 7802.

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

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
{t. 7902.

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

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostru‘ki iz tar. 
{t. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

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

81. pgl. Druge navadne kovine; kermeti; nji-
hovi izdelki:

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

status blaga s poreklom
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- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, uvr{~enih v 
isto tar. {t., kot je tar. {t. izdelka, ne 
presega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

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

ex 82. pgl. Orodje, no‘arski izdelki, ‘lice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen:

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

8206 Orodje iz dveh ali ve~ tar. {t. 8202 
do 8205 v garniturah za prodajo na 
drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen 8202 do 8205. Orodje iz tar. {t. 
8202 do 8205 se lahko sestavi v gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne priprave na mehani~ni pogon 
ali brez njega ali za obdelovalne 
stroje (npr. za stiskanje, kovanje, 
prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje, grezenje, rezkanje, 
stru‘enje ali navijanje ali odvijanje 
vijakov), v{tev{i matice za valjanje 
ali ekstrudiranje kovine in orodje za 
vrtanje skal in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

8208 No‘i in rezila, za stroje ali 
mehani~ne priprave 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji in rezila iz navadnih 
kovin.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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8214 Drugi no‘arski izdelki (npr. stroji za 
stri‘enje, mesarske in kuhinjske 
seka~e, mesarske sekire in no‘i za 
sekljanje mesa, no‘i za papir); gar-
niture in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (v{tev{i tudi pilice za 
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji iz navadnih kovin.

8215 @lice, vilice, zajemalke, penovke, 
lopatice za serviranje kola~ev, no‘i 
za ribe, no‘i za maslo, prijemalke za 
sladkor in podobni kuhinjski in 
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen:

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

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomati~na zapirala 
za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. {t. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz tar. {t. 
8306, ~e njihova vrednost ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji; kotli, stroji in 
mehani~ne naprave; njihovi deli; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

ex 8401 Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.1

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

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 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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8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo paro z nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

8403 
in 
ex 8404

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

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

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

8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgoreva-
njem, na v‘ig s sve~kami, z 
izmeni~nim ali vrtilnim gibanjem 
bata

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

8408 Batni motorji z notranjim zgoreva-
njem, na v‘ig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

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

8409 Deli, ki so primerni izklju~no ali 
prete‘no za motorje iz tar. {t. 8407 
ali 8408

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

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8413 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

ex 8414 Industrijske nape, ventilatorji in 
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in elementi 
za spreminjanje temperature in 
vla‘nosti, v{tev{i tiste stroje, pri 
katerih vla‘nosti ni mogo~e posebej 
regulirati

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

8418 Hladilniki, zmrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zmrzovanje, 
elektri~ni in drugi; toplotne ~rpalke, 
razen klimatizacijskih naprav iz tar. 
{t. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

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

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo do 5 cg oz. 0,05 g), v{tev{i 
stroje za {tetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja te‘e; 
ute‘i in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

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

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

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
smuke in stroji za izdiranje pilotov; 
sne‘ni plugi in sne‘ni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

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

ex 8431 Deli za cestne valjarje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8439 Stroji za proizvodnjo ka{e iz vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

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

8441 Drugi stroji za predelavo papirne 
ka{e, papirja ali kartona, v{tev{i 
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

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

8444 do
8447

Stroji iz teh tar. {t., ki se uporabljajo 
v tekstilni industriji

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

ex 8448 Pomo‘ni stroji in naprave za upo-
rabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8452 [ivalni stroji, razen strojev za 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; oma-
rice, stojala in pokrovi, predvideni 
za {ivalne stroje; igle za {ivalne 
stroje:

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

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

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

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

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi deli in pribor iz tar. {t. 8456 do 
8466

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

8469 do
8472

Pisarni{ki stroji (npr.: pisalni stroji, 
ra~unski stroji, stroji za avtomatsko 
obdelavo podatkov, razmno‘evalni 
stroji, stroji za spajanje)

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

8480 Livarski okviri za livarne; modelne 
plo{~e; modeli za kalupe; kalupi za 
kovino (razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, mineralne 
materiale, gume ali plasti~ne mase

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

8482 Kotalni le‘aji Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali ve~ plasti kovine; garniture 
tesnil, razli~ne po sestavi materiala, 
v vre~kah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski ~epi (tesnila)

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

8485 Deli strojev ali naprav brez elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~nih delov, ki so omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

ex 85. pgl. Elektri~ni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje in repodukcijo televizijske 
slike in zvoka ter deli in pribor za te 
proizvode; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8503, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8501 ali 8503, uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdel-
ka franko tovarna.

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

ex 8504 Napajalniki za stroje za avtomati~no 
obdelavo podatkov

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo 
slike in zvoka, ki imajo vgrajen 
video-tuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

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

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

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

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

status blaga s poreklom

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

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8523 uporabljajo samo do vredno-
sti 10% cene izdelka franko tovar-
na.

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

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; video kamere 
za snemanje posami~nih slik in 
druge video snemalne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
v{tev{i sprejemnike, kombinirane v 
istem ohi{ju z aparatom za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

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

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

8535 
in
8536

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8538, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

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

8537 Table, plo{~e, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene z dvema 
ali ve~ aparati iz tar. {t. 8535 ali 
8536, za elektri~no krmiljenje ali 
razdeljevanje elektri~nega toka, 
v{tev{i tiste z vdelanimi instrumenti 
ali aparati iz 90. poglavja, razen 
komutacijskih aparatov iz tar. {t. 
8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8538, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

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

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

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

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8541 ali 8542, uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdel-
ka franko tovarna.

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

8544 Izolirana ‘ica (v{tev{i lakirano in 
anodizirano ‘ico), kabli (v{tev{i 
koaksialne kable) in drugi izolirani 
elektri~ni vodniki, s konektorjem ali 
brez; kabli iz opti~nih vlaken, kom-
binirani z elektri~nimi vodniki ali 
ne, s konektorjem ali brez njega

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

8545 Ogljene elektrode, ogljene {~etke, 
oglje za svetilke, oglje za baterije in 
drugi izdelki iz grafita ali drugega 
oglja, s kovino ali brez nje, za elek-
tri~ne namene

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

8546 Elektri~ni izolatorji iz kakr{negakoli 
materiala

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

8547 Izolirni deli za elektri~ne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v celoti 
iz izolirnega materiala ali samo z 
manj{imi kovinskimi komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; iztro{ene primarne 
celice; iztro{ene primarne baterije in 
iztro{eni elektri~ni akumulatorji; 
elektri~ni deli strojev in aparatov, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, vozni park in njihovi deli; 
‘elezni{ki ali tramvajski tirni sklopi 
in pribor in njihovi deli; mehanska 
(vklju~no elektromehanska) oprema 
za prometno signalizacijo vseh vrst; 
razen:

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

8608 @elezni{ki in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (v{tev{i elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen ‘elezni{kih ali 
tramvajskih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen:

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

8709 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo na peronih ‘elezni{kih 
postaj; njihovi deli 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, v{tev{i tista, ki so 
opremljena z oboro‘itvenimi sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 Motorna kolesa (v{tev{i mopede) in 
kolesa s pomo‘nim motorjem, z 
bo~no prikolico ali brez nje; bo~ne 
prikolice:

- Z batnim motorjem (razen rota-
cijskih batnih motorjev) in pro-
stornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

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

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

ex 8712 Kolesa brez krogli~nih le‘ajev Izdelava iz materialov iz vseh tar. {t., 
razen tistih iz tar. {t. 8714.

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

8715 Otro{ki vozi~ki in njihovi deli Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila; druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen:

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

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

ex 8804 Roto{uti Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 8804.

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

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobna oprema; 
naprave za treniranje letenja na tleh; 
deli navedenih proizvodov

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

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

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

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

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

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirur{ki instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

9001 Opti~na vlakna in kabli iz opti~nih 
vlaken razen iz tar. {t. 8544; listi in 
plo{~e iz polarizirajo~ega materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, iz kakr{negakoli materiala, 
nemontirani, razen takih opti~no 
obdelanih steklenih elementov 

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, montirani, ki so deli ali pribor 
instrumentov ali aparatov, razen 
takih opti~nih neobdelanih steklenih 
elementov

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

9004 O~ala in podobni izdelki in njihovi 
deli

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

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), opti~ni teleskopi in 
njihova stojala, razen astronomskih 
refrakcijskih teleskopov in njihovih 
podstavkov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih kamer, fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
‘arnice, razen bliskovnih ‘arnic z 
elektri~nim v‘igom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

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

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

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

9015 Geodetski (v{tev{i fotografski), 
oceanografski, hidrolo{ki, meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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

9016 Tehtnice z ob~utljivostjo do 
vklju~no 5 centigramov (0,05g), z 
ute‘mi ali brez njih

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

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
ozna~evanje ali matemati~no 
ra~unanje (npr. risalni aparati, pan-
tografi, kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska ra~unala, 
ra~unala v obliki okrogle plo{~e); 
ro~ni instrumenti za merjenje 
dol‘ine (npr. merilne palice in tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

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

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, elektromedicinske aparate 
in aparate za preiskavo vida:

- Zobozdravni{ki stoli z vgrajenimi
zobozdravni{kimi napravami ali
zobozdravni{ki pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i materiale iz tar. {t. 
9018.

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

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

status blaga s poreklom

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

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

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

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

9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masa‘o; aparati za psiholo{ka 
testiranja; aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, 
umetno dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask brez 
mehani~nih delov in zamenljivih fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

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

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti na tlak, elasti~nosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala (npr.: 
kovin, lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plasti~ne mase)

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

9025 Hidrometri in podobni merilniki, 
termometri, pirometri, barometri, 
higrometri (vlagomeri) in psi-
hometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov

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

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali 
drugih spremenljivih veli~in pri 
teko~inah ali plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, mano-
metri, merilniki toplote, {tevci 
porabe toplote); razen instrumentov 
in aparatov iz tar. {t. 9014, 9015, 
9028 ali 9032

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti in aparati za preizku{anje 
viskoznosti, poroznosti, raztezanja, 
povr{inske napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, akusti~na in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

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

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

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

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, razen tistih, ki se uvr{~ajo v 
tar. {t. 9014 ali 9015; stroboskopi

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

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji 
in drugi instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo elektri~nih 
veli~in, razen merilnikov iz tar. {t. 
9028; instrumenti in aparati za mer-
jenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, 
rentgenskih, kozmi~nih ali drugih 
ionizirajo~ih sevanj

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

9031 Instrumenti, aparati in stroji za mer-
jenje ali kontrolo, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju; projektorji profilov

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

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomati~no regulacijo ali krmi-
ljenje

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente ali aparate iz 90. poglavja

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

ex 91. pgl. Ure in osebne ure in njihovi deli; 
razen za:

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

9105 Druge ure Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

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

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

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

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

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

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

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

9110 Kompletni mehanizmi za osebne ali 
druge ure, nesestavljeni ali delno 
sestavljeni ({ablone); nekompletni 
mehanizmi za osebne ali druge ure, 
sestavljeni; grobi urni mehanizmi za 
osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni v tar. {t. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10%
cene izdelka franko tovarna.

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

9111 Ohi{ja za osebne ure in deli ohi{ij Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

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

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

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9112 Ohi{ja za hi{ne, pisarni{ke in 
podobne ure in ohi{ja podobne vrste 
za druge proizvode iz tega poglavja 
in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
ne s plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

92. pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

93. pgl. Oro‘je in strelivo; njuni deli in pri-
bor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 94. pgl. Pohi{tvo; posteljnina, ‘imnice, 
nosilci za ‘imnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke in 
druga svetila, ki niso omenjena ali 
zajeta na drugem mestu; osvetljeni 
znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in 
podobno; monta‘ne zgradbe;
razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.
ali
Izdelava iz bomba‘ne tkanine, ki je 
‘e pripravljena za uporabo iz tar. {t. 
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25%

cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni materiali ‘e

s poreklom in se uvr{~ajo v druge
tar. {t., razen tar. {t. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

9405 Svetilke in druga svetila, v{tev{i 
reflektorje in njihove dele, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni napisi, osvetljene 
plo{~ice z imeni in podobno, s fiksi-
ranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9406 Monta‘ne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 95. pgl. Igra~e, rekviziti za dru‘abne igre in 
{port; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

9503 Druge igra~e; zmanj{ani modeli in 
podobni modeli za igro, v{tev{i tudi 
s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9506 Glave za palice za golf in njihovi 
deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko uporabijo 
grobo obdelani bloki.

ex 96. pgl. Razni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov ‘ivalskega, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez 
motorja: soboslikarski vlo‘ki in 
valji, brisalniki za pod in omela

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebno nego, za {ivanje ali ~i{~enje 
obutve ali obleke

Vsak predmet v kompletu mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, 
~e ne bi bil vklju~en v komplet. 
Lahko pa se vklju~ijo predmeti brez 
porekla, ~e njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene kompleta 
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dol‘ini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanj{o te‘o 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemi~nimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2.  Carinski organi Slovenije in Estonije si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogo~a njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko {tevilko, tiskano ali ne, ki
omogo~a njegovo identifikacijo.

9606 Gumbi, pritiska~i, zaklopni gumbi, 
gumbi za srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokon~ani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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. Lahko pa se upora-
bljajo peresa in njihove konice iz iste 
tar.{t.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene ali neprepojene, s {katlo ali 
brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9613 Piezo v‘igalniki Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz tar. {t. 9613 ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 9614 Toba~ne pipe ali glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih blokov.

97. pgl. Umetni{ki predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^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

____________________________________________________

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava) 
(navedba neobvezna)

������������������������������������������LQ
����������������������������������
____________________________________________________

                   (navesti dr‘ave, skupine dr‘av ali teritorije)

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 
enota 
(l, m3, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
Datum  .......................................................
....................................................................

                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

Kraj in datum ....................................................

...........................................................................

�3RGSLV����
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1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napa~ne navedbe
pre~rtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske
oblasti dr‘ave ali ozemlja izdaje.

2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  biti zaporedna {tevilka. Neposredno
pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna ~rta. Neuporabljen prostor mora biti pre~rtan tako, da je dodajanje naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

......................................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

.....................................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

                                                          @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 neobvezna)

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,m3,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo prilo‘enega potrdila;

NAVAJAM okoli{~ine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRILAGAM naslednja dokazila(1):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predlo‘il vsa dodatna dokazila, ki jih le-te {tejejo kot potrebna za 
izdajo prilo‘enega potrdila, kot tudi pristajam, ~e je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoli{~in izdelave 
omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo prilo‘enega potrdila za to blago.

��������������������������������������������������
�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������
�3RGSLV�

_____________________________________________________

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, ra~uni, izjave proizvajalca, itd., ki se nana{ajo na v izdelavi uporabljene izdelke
ali na v enakem stanju ponovno izvo‘eno blago.
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PRILOGA  IV

Izjava na ra~unu

Izjava na ra~unu,  za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

Angle{ka ina~ica:

7KH�H[SRUWHU�RI�WKH�SURGXFWV�FRYHUHG�E\�WKLV�GRFXPHQW��FXVWRPV�DXWKRUL]DWLRQ�1R������D���GHFODUHV�WKDW��H[FHSW�ZKHUH�RWKHUZLVH�FOHDUO\
LQGLFDWHG��WKHVH�SURGXFWV�DUH�RI����������������SUHIHUHQWLDO�RULJLQ���D��

Slovenska ina~ica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom  (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1b)) izjavljam, da ~e ni druga~e jasno navedeno, ima
blago preferencialno ...........(2b) poreklo.

Estonska ina~ica:

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1c)) deklareerib, et need tooted on ........... (2c) soodus-
päritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Francoska ina~ica:

/
H[SRUWDWHXU�GHV�SURGXLWV�FRXYHUWV�SDU�OH�SUHVHQW�GRFXPHQW��DXWRULVDWLRQ�GRXDQLHUH�QR�������G���GHFODUH�TXH��VDXI�LQGLFDWLRQ�FODLUH�GX
FRQWUDLUH��FHV�SURGXLWV�RQW�O
RULJLQH�SUHIHUHQWLHOOH�������G��

Nem{ka ina~ica:

'HU�$XVIXKUHU��(UPDFKWLJHU�$XVIXKUHU��%HZLOOLJXQJV�1U��������H���GHU�:DUHQ��DXI�GLH�VLFK�GLHVHV�+DQGHOVSDSLHU�EH]LHKW��HUNODUW��GDVV
GLHVH�:DUHQ��VRZHLW�QLFKW�DQGHUHV�DQJHJHEHQ��SUDIHUHQ]EHJXQVWLJWH������8UVSUXQJVZDUHQ�VLQG���H��

................................................................. 3     

�����������������.UDM�LQ�GDWXP�

................................................................. 4      

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti

jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala

izjavo)

(1) Kadar  izjavo na ra~unu  izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana {tevilka pooblastila. ^e
izjavo na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

(2) (a)  Slovenian, Estonian,

(b)  slovensko, estonsko

(c)  sloveenia, eesti

(d)  slovene, estonienne

(e)  slowenische, estnische

Status porekla se lahko ozna~i z ustrezno dvo{tevil~no alfanumeri~no kodo - SI, EE

(3) Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.

(4) Glej tudi peti odstavek 21.~lena tega Protokola.  V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo
imena podpisnika.
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908. Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev protokola B k sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Latvijo

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zu-
nanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev
protokola B k sporazumu o prosti trgovini

med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

1. člen
Protokol B o definiciji pojma “izdelki s poreklom“ in

načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 105/99),
se spremeni in dopolni v naslednjem:

1. V 21. in 26. členu se beseda “ekujev“ nadomesti z
“evrov“.

2. 30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“ Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo

zneskom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih
sporoči državi uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu,
mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države,
so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države
po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Latvije pregle-
da v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah Slovenije in Latvije. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno
ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V
ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih
v evrih.“
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-08/98-7

Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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909.  Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

Na podlagi 12. in 14. člena uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Latvijo (Uradni list RS, št. 105/99) 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 začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

 I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Definicije

Za namene tega odloka:
a) ”izdelava” pomeni katerokoli vrsto obdelave ali pre-

delave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) ”material” pomeni vsako sestavino, surovino, 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 Sloveniji ali v Latvijii, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava
pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) ”vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni zna-
na in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Sloveniji ali v Latviji;

h) ”vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;

i) »dodana vrednost« pomeni ceno izdelka franko to-
varna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključe-
nih 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 Sloveniji ali Latviji;

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 ene-
mu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transport-
nem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke pre-
jemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na
enem računu;

m) ”ozemlje” vključuje teritorialne vode.

 II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM”

2. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi spo-
razuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republi-
ko Latvijo (v nadaljevanju: 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;

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Latvije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Latviji, v smislu 5. člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Latviji, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogo-
jem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Latviji, v smislu 6. člena tega odloka.

3. člen
Kumulacija v Sloveniji

1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če
so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Slovenije, Latvije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske,
Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romuni-
je, Litve, Estonije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protoko-
la o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med
Slovenijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava
ali predelava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno
v 7. členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti 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.

4. člen
Kumulacija v Latviji

1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena
tega odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Latvije,
če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom
iz Latvije, Slovenije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske,
Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Romuni-
je, Litve, Estonije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z
Liechtensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protoko-

1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica
sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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la o pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med
Latvijo in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali
predelava, opravljena v Latviji presega tisto, omenjeno v 7.
členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Latviji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Latvije samo,
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporablje-
nih materialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih
v prvem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje
za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo
vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji
v Latviji.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Latviji, ohra-
nijo 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. člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Latvijii:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali 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 Slove-
nije ali Latvije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah iz-
ključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega od-
stavka;

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
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod
njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j) tega odstavka.

2. Izraza “njihova plovila” in “njihove predelovalne lad-
je” v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka tega člena se
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirani ali se vodijo v Sloveniji ali v Latviji;
b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Latvije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slove-

nije ali Latvije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbo-
ra ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov
državljani Slovenije ali Latvije in, še dodatno, če v primeru
osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada
tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih
držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Latvije in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani Slovenije ali Latvije.

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 pre-
delani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge
II k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka. Zgoraj
navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdela-
vi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To
pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,
se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko 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 uporablja 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 Slovenije ali iz Latvije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln iz-
delek;

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 Sloveniji ali v Latviji.
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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 Harmo-
niziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

11. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili ali je izdelek s poreklom, ni treba 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 3. in 4. člena tega odloka in
tretjega odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odlo-
ka, v Sloveniji ali Latviji izpolnjeni neprekinjeno.

2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka, se
blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Latvije v drugo
državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo in

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven Slovenije ali Latvije
na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Latvije in ponovno
tam uvoženih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Latviji ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali prede-
lani 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 obde-

lavo ali predelavo izvoženih materialov in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven Slove-

nije ali Latvije ob uporabi določb tega člena ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katere-
ga se ugotavlja status blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odlo-
ka, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno
izven Slovenije ali Latvije. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi
II k temu odloku za določitev statusa blaga s poreklom za
končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost
vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost
materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene
pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vred-
nostjo, pridobljeno izven Slovenije ali Latvije z uporabo do-
ločb 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 Slovenije ali Latvije, vključno vredno-
sti tam vključenih materialov.

6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne upo-
rabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v
seznamu Priloge II k temu odloku in ki se lahko štejejo za
zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne
tolerance, določene v drugem odstavku 6. člena tega od-
loka.

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 Slovenije ali Latvije, se opra-
vi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje
ali podobnimi postopki.

13. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s spora-
zumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahte-
ve tega odloka in se prevažajo neposredno med Slovenijo in
Latvijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozem-
lja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladi-
ščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih orga-
nov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postop-
ki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Latvije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom drža-
ve uvoznice:
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a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz dr-
žave izvoznice čez državo tranzita ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzi-
ta, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega nato-

varjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporab-
ljenih prevoznih sredstev in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadr-
žani 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
Slovenijo ali v Latvijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določ-
bah sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom
zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Latvije v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v Slovenij ali v Latviji;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v
skladu z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo
carinskim organom države uvoznice na običajen način. V
njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po po-
trebi 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. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdela-
vi izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije 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 tega odloka, se v Sloveniji ali v Latviji ne
morejo uveljavljati kakršnakoli 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 Sloveniji ali v Latviji, izrecno ali z učin-
kom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdel-
ki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen 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 ali Latvija
uporabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila ca-
rinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdel-
kov 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 je v
veljavi v Sloveniji ali v Latviji;

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 je v veljavi v Sloveniji ali v Latviji.

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 Slovenije pri uvozu v Latvijo
ter za izdelke s poreklom iz Latvije pri uvozu v Slovenijo
veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena
tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV k
temu odloku, ki je sestavni del tega odloka, na računu,
obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki
dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče
identificirati (v nadaljevanju: izjava na računu).

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.

17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski or-

gani države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgo-
vornost.

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 k temu
odloku. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je
sestavljen sporazum in v skladu z določbami domačega
prava države izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti
izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti
opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic.
Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico
opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor
pod njo.
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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 or-
gani Slovenije ali Latvije, če se izdelki lahko štejejo za izdel-
ke s poreklom iz Slovenije, Latvije 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, na-
menjen 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 imeti eno od naslednjih navedb:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »IZDANO NAKNAD-
NO«, »IZDOTS PÇC PREČU EKSPORTA«,

»IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO«, »NACHTRÄGLICH
AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«, A »AFGEGEVEN A PO-
STERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTE-
RFØLGENDE«,

»EKÄOÈEN EK TÙN YÓTEP¿N«, »EXPEDIDO A PO-
STERIORI«

»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKI-
KÄTEEN«,

»AUTFÄRDAT I EFTERHAND«, »ÚTGEFID EFTIR Á«,
AUTSTEDT SENERE«.

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o

prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so

ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih do-
kumentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od naslednjih besed:

» DUPLICATE«, »DVOJNIK«, »DUBLIKÂTS«, »DUBLI-
KATAS«,

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLI-
CAAT«,

»DUPLICATE«, »ANTIÃPAöO«, » DUPLICADO«, »SE-
GUNDA VIA«,

»EFTIRRIT«, »KAKSOISKAPPALE«.
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 Sloveniji ali v Latviji je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Slovenije ali Latvije. Nadomestno potrdilo(a)
o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzo-
rom 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
Slovenije ali Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3.
in 4. členu tega odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvozni-
ce predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV k temu odloku,
mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o
odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih
različic, ki so navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. Če je pisana z roko,
mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da
jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdel-
kov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

 22. člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdel-
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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 orga-
nom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla
teh izdelkov kot tudi 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
številko 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 države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določe-
nega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko 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
osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih dru-

žin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz
narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za
trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme 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 Slovenije ali iz Latvije 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 Sloveniji ali Latviji, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pre-
delave materialov v Sloveniji ali v Latviji, izdani ali izdelani v
Sloveniji ali v Latviji, 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 Sloveniji ali v Latviji 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
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta doku-
ment 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 valuti države izvoznice, ki ustrezajo zne-
skom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporo-
či državi uvoznici.
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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 ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu,
mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države,
so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države
po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Latvije pregleda
v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah Slovenije in Latvije. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali
v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje
realnih učinkov zadevnih vrednostnih 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 Slovenije in Latvije si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi ca-
rinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Slovenija in Latvija preko pristojnih carinskih uprav medse-
bojno 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 carin-
ski 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 izvozni-
ce. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno 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 Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 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 potrebno predlo-
žiti skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.

34. člen
Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pri-
dobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen
Proste cone

1. Slovenija in Latvija ukreneta vse potrebno, da zago-
tovita, 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 Slovenije ali Latvije uvozijo v prosto cono s
priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave
ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo
izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena
obdelava ali predelava v skladu z določbami tega odloka.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE

36. člen
Nepreferencialna obravnava

Za namene izvajanja 2. člena tega odloka se vsak
izdelek s poreklom iz pogodbenice sporazuma ob izvozu v
drugo pogodbenico sporazuma, šteje za nepreferencialni
izdelek v času ali v obdobjih, v katerih zadnja omenjena
pogodbenica sporazuma uporablja carinske stopnje, veljav-
ne za tretje države ali katerekoli ustrezne zaščitne ukrepe za
take izdelke v skladu s sporazumom.

37. člen
Priloge

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

38. člen
Začetek veljavnosti

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-08/98-8
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu
5. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3.
ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v
prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1.
stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to,
ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s ko-
vanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravi-la za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v po-godbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošte-va, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis
izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko
izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva
pa, da je treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko
med drugi-mi materiali uporabijo tudi kemični materiali.
To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se
lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
do-datkov, ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v sezna-
mu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgod-
nejši stopnji izdelave.
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Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz net-
kanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni ma-
terial običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlak-
en.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko sinte-tična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
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naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdela-
na iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bom-
bažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tka-
nine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena
preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je
v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano
s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo

katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti  na materialih brez porekla, 
da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upo{tevati tudi druge dele Sporazuma.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

1. pgl. @ive ‘ivali Vse ‘ivali iz 1. poglavja morajo biti v 
celoti pridobljene.

2. pgl. Meso in u‘itni mesni klavni~ni 
izdelki

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 1. in 2. 
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl. Ribe in raki, mehku‘ci in drugi 
vodni nevreten~arji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mle~ni izdelki; pti~ja jajca; naravni 
med; u‘itni izdelki ‘ivalskega 
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali skisano mleko in smetana, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov iz 17. poglavja ne presega 30%
cene izdelka franko tovarna.

ex 5. pgl. Izdelki ‘ivalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene {~etine in dlaka 
doma~ih ali divjih pra{i~ev

^i{~enje, dezinfekcija, razvr{~anje in 
izravnavanje {~etin in dlak.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7. pgl. U‘itne vrtnine in nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 7. poglavja v 
celoti pridobljeni.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% vrednosti cene izdelka
franko tovarna.

ex 9. pgl. Kava, ~aj, mate ~aj in za~imbe; 
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pra‘ena ali nepra‘ena ali brez 
kofeina; lupine in ko‘ice kave; 
kavni nadomestki, ki vsebujejo 
kakr{enkoli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

0902 Pravi ~aj, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

ex 0910 Me{anice za~imb Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

10. pgl. @ita Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 10. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 11. pgl. Izdelki mlinske industrije; slad; 
{krob; inulin; p{eni~no lepilo; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena ‘ita, u‘itne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. {t. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljena.

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz su{enih 
stro~nic iz tar. {t. 0713

Su{enje in mletje su{enih stro~nic iz 
tar. {t. 0708.

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; indu-
strijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 12. poglavja 
v celoti pridobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgo{~evanje.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski izdelki, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 14. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja ‘ivalskega ali rastlin-
skega izvora in izdelki njihovega 
razkrajanja; predelane u‘itne masti; 
voski ‘ivalskega ali rastlinskega 
izvora, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

1501 Pra{i~ja in pi{~an~ja mast, razen 
tiste iz tar. {t. 0209 ali 1503

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. razen iz tar. {t. 0203, 0206 ali 
0207 ali kosti iz tar. {t. 0506.

Izdelava iz pra{i~jega mesa ali 
u‘itnih klavni~nih proizvodov iz tar. 
{t. 0203 ali 0206 ali iz pi{~an~jega 
mesa in u‘itnih klavni~nih proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. razen tistih iz tar. {t. 0201, 
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. {t. 
0506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, pre~i{~ene 
ali nepre~i{~ene, toda kemi~no 
nemodificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 1505 Pre~i{~en lanolin Izdelava iz surove ma{~obe iz volne 
iz tar. {t. 1505.

1506 Druge masti in olja ‘ivalskega 
izvora in njihove frakcije, 
pre~i{~ene ali nepre~i{~ene, toda 
kemi~no nemodificirane:

- Trdne frakcije

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 1506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava iz drugih materialov iz tar. 
{t. 1507 do 1515.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali

morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. {t. 1507, 1508, 1511 in 1513.

1517 Margarina; me{anice ali preparati iz 
masti ali olj ‘ivalskega ali rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. {t. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
mehku‘cev ali drugih vodnih 
nevreten~arjev

Izdelava iz ‘ivali iz 1. poglavja. Vsi 
uporabljeni materiali iz 3. poglavja 
morajo biti v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl. Sladkor in sladkorni izdelki; razen : Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2789

1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

- Drugi sladkorji v trdnem stanju, z
dodatki za aromatiziranje ali bar-
vili

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 1702.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali ‘e s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

1704 Sladkorni izdelki (v{tev{i belo 
~okolado) brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl. Kakav in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1901 Sladni ekstrakt; ‘ivila iz moke, 
zdroba, {kroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v koli~ini manj 
kot 40% ut. ra~unano na osnovo, ki 
ne vsebuje ma{~ob, ki niso 
navedena in ne omenjena na drugem 
mestu; ‘ivila iz materiala iz tar. {t. 
0401 do 0404, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v koli~ini 
manj kot 5% ut., ra~unano na 
osnovo, ki ne vsebuje ma{~ob, ki 
niso navedena in ne zajeta na dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena ‘ita in ‘itni derivativi 
(razen p{enice vrste "durum" in 
njenih derivativov) v celoti pridob-
ljena.

Izdelava, pri kateri:
-  morajo biti vsa uporabljena ‘ita in

‘itni derivativi (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;

- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2791

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz {kroba kot kosmi~i, 
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen iz krompirjevega {kroba 
iz tar. {t. 1108.

1904 Pripravljena ‘ivila, dobljena z 
nabrekanjem ali pra‘enjem ‘it ali 
‘itnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmi~i); ‘ita (razen koruze (zrna)) 
v zrnu ali v obliki kosmi~ev ali 
druga obdelana zrna (razen moke in 
zdroba), predkuhana ali druga~e 
pripravljena, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvr{~eni v tar.

{t. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporablje-

na ‘ita in moka (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;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 lupi-
nastega sadja, dobljeni s kuhanjem, 
z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

- Kikirikijevo maslo; me{anice na
osnovi ‘it; palmova jedra; koruza

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani druga~e kot v sopari
ali vodi, brez dodanega sladkorja;
zmrznjeni

Izdelava, pri kateri vrednost uporab-
ljenega lupinastega sadja in oljnih 
semen s poreklom iz tar. {t. 0801, 
0802 in 1202 do1207 presega 60% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mo{t) in 
zelenjavni sokovi, nefermentirani in 
brez dodanega alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez 
njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl. Razna ‘ivila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, ~aja, mate ~aja in pripravki na 
osnovi teh produktov ali na osnovi 
kave, ~aja ali mate ~aja; pra‘ena 
cikorija in drugi kavni nadomestki 
in ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

2103 Omake in pripravki za omake; 
me{ane za~imbe in me{ana 
za~imbna sredstva; gor~i~na moka 
in zdrob in pripravljena gor~ica:

- Omake in pripravki za omake;
me{ane za~imbe in me{ana za~im-
bna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabijo 
gor~i~na moka ali zdrob ali priprav-
ljena gor~ica.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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- Gor~i~na moka in zdrob in
pripravljena gor~ica

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke, razen pripravljene ali 
konzervirane vrtnine iz tar. {t. 2002 
do 2005.

2106 @ivila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 22. pgl. Pija~e, alkoholi in kis, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je tar. {t.
izdelka;

- vse uporabljeno grozdje ali materi-
ali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni

2202 Vode, v{tev{i mineralne vode in 
sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za aroma-
tiziranje ter druge brezalkoholne 
pija~e, razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

2207 Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. %
ali ve~ ; etanol in druga ‘ganja, 
denaturirana, s
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. %.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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2208 Nedenaturiran etanol z vsebnostjo 
manj kot 80 vol. %; ‘ganja, likerji in 
druge ‘gane alkoholne pija~e

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvr{~eni v tar.

{t. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno

grozdje ali katerikoli material,
dobljen iz grozdja v celoti pridob-
ljen ali , ~e so vsi drugi uporabljeni
materiali ‘e s poreklom, se lahko
uporabi arak do vi{ine 5 vol. %.

ex 23. pgl. Ostanki in odpadki ‘ivilske indu-
strije; pripravljena krma za ‘ivali; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti 
iz mesa rib ali rakov, mehku‘cev ali 
drugih vodnih nevreten~arjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji {kroba iz 
koruze (razen zgo{~enih teko~in za 
namakanje), z vsebnostjo proteinov 
ve~ kot 40 ut. %, ra~unano na suh 
proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa upo-
rabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne poga~e in drugi trdni ostanki, 
dobljeni pri ekstrakciji olivnega 
olja, ki vsebujejo ve~ kot 3 ut. % 
olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljene olive v celoti pridob-
ljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za ‘ivali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena ‘ita,

sladkor ali melase, meso ali mleko
‘e s poreklom;

- morajo biti vsi uporabljeni materia-
li iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in toba~ni nadomestki; razen: Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
materiali iz 24. poglavja v celoti pri-
dobljeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali toba~nega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut.% uporabljenega nepredelanega 
tobaka ali toba~nega odpada iz tar. {t. 
2401 ‘e s poreklom.

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut. % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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ex 25. pgl. Sol; ‘veplo; zemljine in kamen; 
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 2504 Naravni kristalni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, pre~i{~en in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
pre~i{~evanje in mletje surovega kri-
stalnega grafita.

ex 2515 Marmor, rezan z ‘aganjem ali kako 
druga~e razrezan v pravokotne 
bloke ali plo{~e (vklju~no 
kvadratne) debeline do vklju~no 25 
cm

Rezanje, z ‘aganjem ali kako 
druga~e, marmorja (tudi ~e je ‘e 
raz‘agan) debeline nad 25 cm.

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pe{~enec in 
drug kamen za spomenike in grad-
beni{tvo, rezan z ‘aganjem ali kako 
druga~e v pravokotne bloke ali 
plo{~e (vklju~no kvadratne) 
debeline do vklju~no 25 cm

Rezanje, z ‘aganjem ali kako 
druga~e, kamna (tudi ~e je ‘e 
raz‘agan) debeline nad 25 cm.

ex 2518 @gan dolomit @ganje ne‘ganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat (mag-
nezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, ‘gane ali v prahu @ganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl. Rude, ‘lindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
izdelki njihove destilacije; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2707 Olja, pri katerih te‘a aromatskih 
sestavin presega te‘o nearomatskih, 
ki so podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana iz 
~rnega premoga pri visoki tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska goriva ali kurilna olja

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih 
mineralov.

2710 Olja, dobljena iz nafte in olja, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih materialov, ~e so ta olja 
osnovne sestavine teh proizvodov

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.
2. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni vosek iz nafte, stiskani vosek, 
ozokerit, vosek iz lignita, vosek iz 
{ote, drugi mineralni voski in 
podobni izdelki, dobljeni s sintezo 
ali drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

Operacije rafiniranja in/ali
en ali ve~ specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2.
2. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali toplotno 
obdelavo, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2811 @veplov trioksid Izdelava iz ‘veplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetraborata 
pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 29. pgl. Organski kemi~ni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t,. kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo kot pogonsko gorivo ali kurilno 
olje

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna

ex 2905 Kovinski alkoholati iz alkoholov iz 
te tar. {t. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 2905. Kovinski alkoholati iz te tar. 
{t. se lahko uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in perkisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2933 Heterocikli~ne spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
du{ika;

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. {t. 2932 in 2933 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2934 Nukleinske kisline in njihove soli; 
druge heterocikli~ne spojine

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. {t. 2932, 2933 in 
2934 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 2800 / Št. 20 / 6. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

ex 30. pgl. Farmacevtski izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{kih procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali ve~, ki so pome{ani za
terapevtske ali profilakti~ne
namene ali nepome{ani izdelki za
te namene, pripravljeni v odmer-
jene doze ali v oblike ali pakiranje
za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

–Drugo:

– –~love{ka kri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

– – `ivalska kri, pripravljena za
terapevtske ali profilakti~ne
namene

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih globulinov

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

– –hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

– –drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

3003 in 3004 Zdravila (razen proizvodov iz tar. {t. 
3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. {t.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 31. pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente du{ik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; izdelki iz tega poglavja v 
obliki tablet ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto te‘e, 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali, ki so uvr{~eni v isto tar.
{t., pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve za 
tekstil, pigmenti in druga barvila; 
pripravljena premazna sredstva in 
laki; kiti in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in ~rnila; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3201 Tanini in njihove soli, etri, estri in 
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov tanina rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3205 Lak barve; preparati, predvideni v 3. 
opombi v tem poglavju, na osnovi 
"lak barv"1

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen materialov iz tar. {t. 
3203, 3204 in 3205. Materiali, 
uvr{~eni v tar. {t. 3205, se lahko upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Opomba 3 k 32. poglavju dolo~a, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvr{~ene v drugo tarifno {tevilko 32. poglavja.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, kozmeti~ni ali toaletni 
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), vklju~no zgo{~ena (trda) olja 
(concretes) in ~ista olja; rezinoidi; 
izvle~ki oleosmol; koncentrati 
eteri~nih olj v masteh, v neeteri~nih 
oljih, voskih ali podobno, dobljeni z 
ekstrakcijo eteri~nih olj z mastjo ali 
maceracijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z deterpenacijo 
eteri~nih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteri~nih olj

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i materiale iz druge 
"skupine"1 v tej tar. {t. Materiali, 
uvr{~eni v isto skupino, se lahko upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 34. pgl. Mila, organska povr{insko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za lo{~enje ali 
~i{~enje, sve~e in podobni izdelki, 
paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter zobar-
ski preparati na osnovi sadre, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov, pod pogojem, da 
predstavljajo manj kot 70% po te‘i

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

1. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne {tevilke med dvema podpi~jema.
2. Za specialne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi dek-
strina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen tistih iz tar. {t. 1108.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

36. pgl. Razstreliva; pirotehni~ni izdelki; 
v‘igalice; piroforne zlitine; 
dolo~ene vnetljive snovi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3701 Fotografske plo{~e in plani filmi, 
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakr{negakoli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; 
fotografski plani filmi za hitro razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3701 ali 3702, 
se lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, 
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakr{negakoli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za hitro razvijanje in kopi-
ranje, ob~utljivi za svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. 
{t., razen v tar. {t. 3701 ali 3702.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton in tekstil, osvetljeni, toda 
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. 
{t., razen v tar. {t. 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 38. pgl. Razni izdelki kemi~ne industrije, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Materiali, uvr{~eni 
v isto tar. {t., se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3801 - Koloidni grafit v suspenziji v olju
in polkoloidni grafit; ogljikove
paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

- Grafit v obliki paste kot me{anica
grafita z mineralnimi olji z ve~ kot
30% grafita po te‘i

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. {t. 
3403 ne presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3805 Sulfatna terpentinska olja, 
pre~i{~ena

Pre~i{~evanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega sulfatnega ter-
pentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, stenji, sve~e in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospe{evanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi izdelki 
(npr. sredstva za apreturo in jed-
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3810 Preparati za dekapiranje kovinskih 
povr{in; talila in drugi pomo‘ni 
preparati za spajkanje in varjenje; 
pra{ki in paste za spajkanje in 
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki se 
uporabljajo kot jedra ali obloge za 
elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cena izdelka franko tovarna.

3811 Preparati zoper detonacijo, preparati 
za prepre~evanje oksidacije, za 
prepre~evanje kopi~enja smole, za 
izbolj{anje viskoznosti, preparati za 
prepre~evanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (v{tev{i bencin) ali za druge 
teko~ine, ki se uporabljajo v iste 
namene kot mineralna olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih materialov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvr{~eni v tar. {t. 3811 ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; sestavljeni plastifikatorji za 
gumo in plasti~ne mase, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; preparati za prepre~evanje 
oksidacije in drugi sestavljeni stabi-
lizatorji za gumo in plasti~ne mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3813 Preparati in polnila za aparate za 
ga{enje po‘ara; napolnjene granate 
za ga{enje po‘ara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3814 Sestavljena organska topila in 
razred~ila, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3819 Teko~ine za hidravli~ne zavore in 
druge pripravljene teko~ine za 
hidravli~ni prenos, ki ne vsebujejo 
ali vsebujejo po te‘i manj kot 70% 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene teko~ine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3822 Diagnosti~ni ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in pripravljeni 
diagnosti~ni ali laboratorijski 
reagenti s podlogo ali brez nje, 
razen tistih iz tar. {t. 3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3823 Industrijske monokarboksilne 
ma{~obne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski ma{~obni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemi~ni izdelki in preparati kemi~ne 
industrije in sorodnih industrij 
(v{tev{i tudi tiste, ki so sestavljeni iz 
me{anic naravnih proizvodov), ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu:

- Naslednje iz te tarifne {tevilke:

Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra 
na osnovi naravnih smolnih 
produktov

Naftenske kisline, njihove v vodi 
netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. {t. 
2905

Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Materiali, ki se 
uvr{~ajo v isto tar. {t. kot je proizvod, 
se lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (izkori{~eni oksid) dobljen s 
pre~i{~evanjem svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

Fuzelno in dipelovo olje

Me{anice soli, ki vsebujejo 
razli~ne anione

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

-Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila podana v 
nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike; 
razen iz tar. {t. ex 3916, ex 3917, ex 
3920 in ex 3921, za katere so pravila 
podana v nadaljevanju

- Plo{~ati izdelki, bolj kot le
povr{insko obdelani ali rezani v
druge oblike razen pravokotnih
(v{tev{i kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le povr{insko ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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--drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna, in

- vrednost materialov, uvr{~enih v
isto tar. {t., ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplasti~ne soli, 
ki je kopolimer etilena in metakrilne 
kisline in je delno nevtralizirana z 
ioni kovine, predvsem cinka in 
natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 
23 mikronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

3922 do 
3926

Izdelki iz plasti~nih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 40. pgl. Kav~uk in izdelki iz kav~uka in 
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4001 Laminirane plo{~e ali krpe kav~uka 
za ~evlje

Laminacija folij iz naravnega 
kav~uka.

4005 Me{anice kav~uka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
plo{~ah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kav~uka, ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

2. Naslednje folije se {tejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t. i. Hazefaktor) je manj{a od 2 odstotka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (pla{~i); polne gume ali gume 
z zra~nimi komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in {~itniki iz 
gume:

- Protektirane gume, polne gume ali
gume z zra~nimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen iz tar. {t. 4011 ali 4012.

ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz trde gume.

ex 41. pgl. Surove ko‘e z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4102 Surove ko‘e ovac ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s ko‘e ovac ali 
jagnjet, z volno.

4104 do 
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen 
usnja iz tar. {t. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih ko‘.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 43. pgl. Naravno in umetno krzno; krzneni 
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4302 Strojena ali obdelana krzna, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz nesestavljenih, strojenih 
ali obdelanih krzen.

4303 Obla~ila, obla~ilni dodatki in drugi 
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenih strojenih 
ali obdelanih krzen iz tar. {t. 4302.

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki; oglje; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan ({tirikotno 
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, z 
lubjem ali brez lubja ali samo 
tesanega.

ex 4407 Les, vzdol‘no ‘agan ali iverjen, 
rezan ali lu{~en, skobljan, bru{en ali 
topo ali zobato dol‘insko spojen, 
debeline nad 6 mm

Skobljanje, bru{enje ali lepljenje s 
topim ali zobatim dol‘inskim spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan, bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 Les, kontinuirano profiliran po 
dol‘ini kateregakoli roba ali strani, 
vklju~no skobljan, bru{en ali topo 
ali zobato dol‘insko spojen ali ne:

- Bru{eni ali topo ali zobato dol‘in-
sko spojeni

Bru{enje ali topo ali zobato dol‘insko 
spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih 
letev.

ex 4410 do 
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za pohi{tvo, za notranjo deko-
racijo

Predelava v obliki palic in okrasnih 
letev.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, {katle, gajbe, 
bobni in podobna embala‘a za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na 
dolo~eno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski 
izdelki in njihovi deli, iz lesa, 
vklju~no tudi doge

Izdelava iz klanih dog, nadalje neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4418 - Stavbno pohi{tvo in leseni izdelki
za gradbeni{tvo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo celi~aste plo{~e, skodle in opa‘i.

- Okrasne palice in okrasne letve Predelava v obliki palic ali okrasnih 
letev.

ex 4421 Les za v‘igalice; lesni ~epki za 
obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tar. {t., 
razen lesene ‘ice iz tar. {t. 4409.

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. {t. 4501.

46. pgl. Izdelki iz slame, esparta in drugih 
materialov za pletarstvo; ko{arski in 
pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

47. pgl. Lesovina ali celuloza iz drugih vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
ka{e, papirja ali kartona; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s ~rtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir in 
drug papir za kopiranje in 
prena{anje (razen tistih iz tar. {t. 
4809); matrice za razmno‘evanje in 
ofsetne plo{~e iz papirja, v {katlah 
ali brez {katel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje iz 
papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v {katlah, vre~kah, 
notesih in podobnih pakiranjih iz 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

-  vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji za pakiranje iz papirja, kartona, 
celulozne vate ali listov ali trakov iz 
celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 4820 Bloki papirja za pisma Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v dolo~ene veliko-
sti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, ~asopisi, slike in 
drugi izdelki grafi~ne industrije, 
rokopisi, tipkana besedila in na~rti, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4909 Po{tne razglednice, ~estitke in karte 
z osebnimi sporo~ili, tiskane, ilu-
strirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 50. pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (v{tev{i zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

5004 do 
ex 5006

Svilena preja in preja iz odpadkov 
svile

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali druga~e pre-
delanih za predenje,

- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e predelanih
za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 51. pgl. Volna, fina ali groba ‘ivalska dlaka; 
preja in tkanine iz konjske ‘ime; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

5106 do 
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe ‘ival-
ske dlake ali iz konjske ‘ime

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali kako
druga~e predelanih za predenje, 

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje, 

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
‘ivalske dlake ali iz konjske ‘ime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 52. pgl. Bomba‘, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 53. pgl. Druga rastlinska tekstilna vlakna; 
papirna preja in tkanine iz papirne 
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje, 

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5501 do 
5507

Umetna ali sinteti~na rezana vlakna Izdelava iz kemi~nih materialov ali 
tekstilne ka{e.

5508 do 
5511

Preja in sukanec za {ivanje iz umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 
5516

Tkanine iz umetnih in sinteti~nih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.

5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz

tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna ni‘ja od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. {t. 5404 ali 
5405, impregnirani, prevle~eni, 
oblo‘eni z gumo ali plasti~no maso

- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki 
niso prekrite s tekstilom.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 Metalizirana preja, posukana ali ne, 
izdelana iz tekstilne preje, trakov, in 
podobno iz tar. {t. 5404 ali 5405, in 
kombinirana s kovino v obliki niti, 
traku ali prahu ali prevle~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, trakovi in podobno 
iz tar. {t. 5404 ali 5405 (razen tiste iz 
tar. {t. 5605 in posukane preje iz 
konjske ‘ime); ‘eniljska preja 
(v{tev{i ‘eniljsko prejo); efektno 
vozli~asta preja

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.

5503 ali 5506, ali
-filamentni traki iz polipropilena iz 
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega filamenta 
ali vlakna manj{a od 9 decitekstov, 
pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali jute,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-

mentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (npr.: z drobnim in kri‘nim 
vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

5810 Vezenine v metra‘i, trakovih ali 
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom ali {krobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo knjig 
in podobne namene: tkanine za 
kopiranje; platna, pripravljena za 
slikanje, toge tkanine (bugram) in 
podobne tkanine, ki se uporabljajo 
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
pla{~e iz preje in najlona, poliestra 
in viskoznega rajona velike jakosti:

- Z vsebnostjo do vklju~no 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemi~nih materialov ali 
tekstilne ka{e.

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevle~ene ali prekrite 
ali laminirane s plasti~nimi masami, 
razen tistih iz tar. {t. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, premazane, prevle~ene ali 
prekrite; platna, poslikana platna za 
odrske kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

5909 do 
5911

Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obro~i za poliranje, razen
iz klobu~evine iz tar. {t. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin 
ali krp iz tar. {t. 6310.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluo-
retilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ex 62. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, ki niso 
pletena ali kva~kana; razen:

Izdelava iz preje.2

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in 
ex 6211

Obla~ila in obla~ilni dodatki, 
‘enska, dekli{ka in za dojen~ke, 
vezeni

Izdelava iz preje. 2

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine iz tar. {t. 6213 in 6214 ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

6217 Drug gotov pribor za obla~ila, deli 
obla~il ali pribora za obla~ila, razen 
tistih iz tar. {t. 6212:

- Vezeni Izdelava iz preje1 
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1,2

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; pono{ena - rabljena 
obla~ila in rabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6301 do 
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo:

- Iz klobu~evine ali iz nekaterih tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
3. Za pletene ali kva~kane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

6306 Cerade, jadra za plovila, jadralne 
deske ali suhozemna plovila, 
zunanje platnene zavese, {otori in 
izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

6307 Drugi gotovi izdelki, v{tev{i kroje 
za obla~ila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

6308 Garniture, ki so sestavljene iz tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v kompletu mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, ~e ne bi bil v kompletu. Pred-
meti brez porekla pa se lahko 
vklju~ijo, ~e njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene kompleta 
franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev; gama{e in podobni izdelki; 
razen:

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen spajanja gornjih delov, 
pritrjenih na notranje podplate ali 
druge komponente podplatov iz tar. 
{t. 6406.

6406 Deli obutve (v{tev{i zgornje dele, 
pritrjene ali ne na podplate, razen na 
zunanje podplate), odstranljivi 
vlo‘ki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gama{e, ovija~i in 
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 65. pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala iz 
klobu~evine, izdelani iz tulcev, 
sto‘cev in drugih izdelkov iz tar. {t. 
6501, v{tev{i tudi podlo‘ene ali 
okra{ene

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1

6505 Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv 
ali pleteni ali izdelani iz ~ipke, 
klobu~evine ali drugih tekstilnih 
proizvodov (razen trakov), tudi 
okra{ene ali podlo‘ene; mre‘ice za 
lase iz kakr{negakoli materiala, 
okra{eni ali podlo‘eni ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1

ex 66. pgl. De‘niki, son~niki, sprehajalne 
palice, palice-stol~ki, bi~i, koroba~i 
in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6601 De‘niki in son~niki (v{tev{i palice-
de‘nike, vrtne son~nike in podobne 
de‘nike)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki iz 
njih; umetno cvetje; lasuljarski 
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
azbesta, sljude, ali podobnih materi-
alov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, me{anice na 
osnovi azbesta ali na osnovi azbesta 
in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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69. pgl. Kerami~ni izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 70. pgl. Steklo in stekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7006 Steklo iz tar. {t. 7003, 7004 ali 7005, 
upognjeno, z obdelanimi robovi, 
gravirano, luknjano, emajlirano ali 
druga~e obdelano, neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7008 Ve~zidni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirom ali 
brez njega, v{tev{i tudi vzvratna 
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, 
fiole, ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vlaganje, 
~epi, pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Bru{enje steklenih proizvodov, ~e 
vrednost nebru{enih steklenih proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

7013 Stekleni izdelki za namizno in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. {t. 7010 
ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Bru{enje steklenih proizvodov, ~e 
vrednost nebru{enih steklenih
proizvodov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ali

Ro~no okra{evanje (razen sitotiska), 
ro~no pihanje steklenih izdelkov, ~e 
vrednost ro~no pihanih steklenih 
izdelkov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 7019 Izdelki iz steklenih vlaken (razen 
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken,

rovinga, preje ali pe~enih niti, ali
- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, in izdelki iz njih, imitacija 
nakita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, obde-
lani, za~asno nanizani zaradi la‘jega 
transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sinteti~ni ali rekonstru-
irani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 7106, 7108 ali 
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemi~na 
separacija plemenitih kovin iz tar. {t. 
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. {t. 
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z 
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih niti ne prevle~enih s ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 72. pgl. @elezo in jeklo; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7207 Polizdelki iz ‘eleza ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7201, 
7202, 7203, 7204 ali 7205.

7208 do 
7216

Plo{~ati valjani izdelki, palice in 
profili iz ‘eleza ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206, 7218 ali 
7224.

7229 Hladno vle~ena ‘ica iz drugih vrst 
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7224.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 73. pgl. @elezni in jekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7302 Deli za ‘elezni{ke in tramvajske 
tire, iz ‘eleza ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretni{ki 
jezi~ki, kri‘i{~a, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
veznice, tirna le‘i{~a, klini za tirna 
le‘i{~a, podlo‘ne plo{~e, 
pri~vr{~evalne plo{~ice, distan~ne 
palice, drugi deli, posebej konstru-
irani za postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7304, 7305 
in 
7306

Cevi in votli profili iz ‘eleza in jekla 
(razen iz litega ‘eleza)

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206, 
7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi in votle profile, iz 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (npr. mostovi in elementi za 
mostove, vrata za zapornice, stolpi, 
predal~ni stebri, strehe, stre{na 
orodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, opa‘i, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz ‘eleza ali jekla; 
plo~evine, palice, kotniki in profili 
cevi in podobno, pripravljeni za 
uporabo v konstrukcijah; iz ‘eleza 
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajao v drugo tar. {t., 
kot je tar. {t. izdelka. Zvarjeni kotniki 
in profili iz tar. {t. 7301 se ne smejo 
uporabljati.

ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. {t. 
7315 ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 74. pgl. Baker in bakreni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat bakra)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7402 Nerafinirani baker; bakrene anode 
(pozitivne elektrode) za elektrolitno 
rafinacijo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7403 Rafinirani baker in bakrove zlitine:

- Rafinirani baker Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

- Bakrove zlitine Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 75. pgl. Nikelj in nikljevi izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7501 do 
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja 
in drugi vmesni izdelki metalurgije 
niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 76. pgl. Aluminij in izdelki iz aluminija; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7601 Aluminij, surovi Izdelava s toplotno ali elektronsko 
obdelavo iz nelegiranega aluminija 
ali iz aluminijevih odpadkov in 
ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7616 Izdelki iz aluminija, razen gaze, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
gaza, tkanine, re{etke, mre‘e, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work lead").

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
{t. 7802.

7802 Svin~eni odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
{t. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostru‘ki iz tar. 
{t. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

81. pgl. Druge navadne kovine; kermeti; nji-
hovi izdelki:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, uvr{~enih v 
isto tar. {t., kot je tar. {t. izdelka, ne 
presega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, no‘arski izdelki, ‘lice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

8206 Orodje iz dveh ali ve~ tar. {t. 8202 
do 8205 v garniturah za prodajo na 
drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen 8202 do 8205. Orodje iz tar. {t. 
8202 do 8205 se lahko sestavi v gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne priprave na mehani~ni pogon 
ali brez njega ali za obdelovalne 
stroje (npr. za stiskanje, kovanje, 
prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje, grezenje, rezkanje, 
stru‘enje ali navijanje ali odvijanje 
vijakov), v{tev{i matice za valjanje 
ali ekstrudiranje kovine in orodje za 
vrtanje skal in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

8208 No‘i in rezila, za stroje ali 
mehani~ne priprave 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji in rezila iz navadnih 
kovin.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom
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8214 Drugi no‘arski izdelki (npr. stroji za 
stri‘enje, mesarske in kuhinjske 
seka~e, mesarske sekire in no‘i za 
sekljanje mesa, no‘i za papir); gar-
niture in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (v{tev{i tudi pilice za 
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji iz navadnih kovin.

8215 @lice, vilice, zajemalke, penovke, 
lopatice za serviranje kola~ev, no‘i 
za ribe, no‘i za maslo, prijemalke za 
sladkor in podobni kuhinjski in 
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomati~na zapirala 
za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. {t. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz tar. {t. 
8306, ~e njihova vrednost ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji; kotli, stroji in 
mehani~ne naprave; njihovi deli; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8401 Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 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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8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo paro z nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgoreva-
njem, na v‘ig s sve~kami, z 
izmeni~nim ali vrtilnim gibanjem 
bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8408 Batni motorji z notranjim zgoreva-
njem, na v‘ig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8409 Deli, ki so primerni izklju~no ali 
prete‘no za motorje iz tar. {t. 8407 
ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2845

ex 8413 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8414 Industrijske nape, ventilatorji in 
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in elementi 
za spreminjanje temperature in 
vla‘nosti, v{tev{i tiste stroje, pri 
katerih vla‘nosti ni mogo~e posebej 
regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8418 Hladilniki, zmrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zmrzovanje, 
elektri~ni in drugi; toplotne ~rpalke, 
razen klimatizacijskih naprav iz tar. 
{t. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo do 5 cg oz. 0,05 g), v{tev{i 
stroje za {tetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja te‘e; 
ute‘i in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 
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8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
smuke in stroji za izdiranje pilotov; 
sne‘ni plugi in sne‘ni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8431 Deli za cestne valjarje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8439 Stroji za proizvodnjo ka{e iz vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8441 Drugi stroji za predelavo papirne 
ka{e, papirja ali kartona, v{tev{i 
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar. {t., ki se uporabljajo 
v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8448 Pomo‘ni stroji in naprave za upo-
rabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8452 [ivalni stroji, razen strojev za 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; oma-
rice, stojala in pokrovi, predvideni 
za {ivalne stroje; igle za {ivalne 
stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot
16 kg, brez motorja, ali 17 kg z
motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi deli in pribor iz tar. {t. 8456 do 
8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8469 do
8472

Pisarni{ki stroji (npr.: pisalni stroji, 
ra~unski stroji, stroji za avtomatsko 
obdelavo podatkov, razmno‘evalni 
stroji, stroji za spajanje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8480 Livarski okviri za livarne; modelne 
plo{~e; modeli za kalupe; kalupi za 
kovino (razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, mineralne 
materiale, gume ali plasti~ne mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

8482 Kotalni le‘aji Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali ve~ plasti kovine; garniture 
tesnil, razli~ne po sestavi materiala, 
v vre~kah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski ~epi (tesnila)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8485 Deli strojev ali naprav brez elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~nih delov, ki so omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 85. pgl. Elektri~ni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje in repodukcijo televizijske 
slike in zvoka ter deli in pribor za te 
proizvode; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8503, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8501 ali 8503, uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8504 Napajalniki za stroje za avtomati~no 
obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo 
slike in zvoka, ki imajo vgrajen 
video-tuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem z aparati iz tar. {t. 
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8523 Pripravljeni in prazni nosilci za 
zvo~na in podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 37. 
poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8523 uporabljajo samo do vredno-
sti 10% cene izdelka franko tovar-
na.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; video kamere 
za snemanje posami~nih slik in 
druge video snemalne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
v{tev{i sprejemnike, kombinirane v 
istem ohi{ju z aparatom za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8538, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8537 Table, plo{~e, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene z dvema 
ali ve~ aparati iz tar. {t. 8535 ali 
8536, za elektri~no krmiljenje ali 
razdeljevanje elektri~nega toka, 
v{tev{i tiste z vdelanimi instrumenti 
ali aparati iz 90. poglavja, razen 
komutacijskih aparatov iz tar. {t. 
8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8538, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8541 ali 8542, uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8544 Izolirana ‘ica (v{tev{i lakirano in 
anodizirano ‘ico), kabli (v{tev{i 
koaksialne kable) in drugi izolirani 
elektri~ni vodniki, s konektorjem ali 
brez; kabli iz opti~nih vlaken, kom-
binirani z elektri~nimi vodniki ali 
ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8545 Ogljene elektrode, ogljene {~etke, 
oglje za svetilke, oglje za baterije in 
drugi izdelki iz grafita ali drugega 
oglja, s kovino ali brez nje, za elek-
tri~ne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8546 Elektri~ni izolatorji iz kakr{negakoli 
materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8547 Izolirni deli za elektri~ne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v celoti 
iz izolirnega materiala ali samo z 
manj{imi kovinskimi komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; iztro{ene primarne 
celice; iztro{ene primarne baterije in 
iztro{eni elektri~ni akumulatorji; 
elektri~ni deli strojev in aparatov, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, vozni park in njihovi deli; 
‘elezni{ki ali tramvajski tirni sklopi 
in pribor in njihovi deli; mehanska 
(vklju~no elektromehanska) oprema 
za prometno signalizacijo vseh vrst; 
razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8608 @elezni{ki in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (v{tev{i elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen ‘elezni{kih ali 
tramvajskih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8709 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo na peronih ‘elezni{kih 
postaj; njihovi deli 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, v{tev{i tista, ki so 
opremljena z oboro‘itvenimi sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 Motorna kolesa (v{tev{i mopede) in 
kolesa s pomo‘nim motorjem, z 
bo~no prikolico ali brez nje; bo~ne 
prikolice:

- Z batnim motorjem (razen rota-
cijskih batnih motorjev) in pro-
stornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8712 Kolesa brez krogli~nih le‘ajev Izdelava iz materialov iz vseh tar. {t., 
razen tistih iz tar. {t. 8714.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8715 Otro{ki vozi~ki in njihovi deli Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila; druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8804 Roto{uti Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 8804.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobna oprema; 
naprave za treniranje letenja na tleh; 
deli navedenih proizvodov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirur{ki instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9001 Opti~na vlakna in kabli iz opti~nih 
vlaken razen iz tar. {t. 8544; listi in 
plo{~e iz polarizirajo~ega materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, iz kakr{negakoli materiala, 
nemontirani, razen takih opti~no 
obdelanih steklenih elementov 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, montirani, ki so deli ali pribor 
instrumentov ali aparatov, razen 
takih opti~nih neobdelanih steklenih 
elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9004 O~ala in podobni izdelki in njihovi 
deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), opti~ni teleskopi in 
njihova stojala, razen astronomskih 
refrakcijskih teleskopov in njihovih 
podstavkov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih kamer, fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
‘arnice, razen bliskovnih ‘arnic z 
elektri~nim v‘igom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9015 Geodetski (v{tev{i fotografski), 
oceanografski, hidrolo{ki, meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9016 Tehtnice z ob~utljivostjo do 
vklju~no 5 centigramov (0,05g), z 
ute‘mi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
ozna~evanje ali matemati~no 
ra~unanje (npr. risalni aparati, pan-
tografi, kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska ra~unala, 
ra~unala v obliki okrogle plo{~e); 
ro~ni instrumenti za merjenje 
dol‘ine (npr. merilne palice in tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, elektromedicinske aparate 
in aparate za preiskavo vida:

- Zobozdravni{ki stoli z vgrajenimi
zobozdravni{kimi napravami ali
zobozdravni{ki pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i materiale iz tar. {t. 
9018.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masa‘o; aparati za psiholo{ka 
testiranja; aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, 
umetno dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask brez 
mehani~nih delov in zamenljivih fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti na tlak, elasti~nosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala (npr.: 
kovin, lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plasti~ne mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9025 Hidrometri in podobni merilniki, 
termometri, pirometri, barometri, 
higrometri (vlagomeri) in psi-
hometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali 
drugih spremenljivih veli~in pri 
teko~inah ali plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, mano-
metri, merilniki toplote, {tevci 
porabe toplote); razen instrumentov 
in aparatov iz tar. {t. 9014, 9015, 
9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti in aparati za preizku{anje 
viskoznosti, poroznosti, raztezanja, 
povr{inske napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, akusti~na in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, razen tistih, ki se uvr{~ajo v 
tar. {t. 9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji 
in drugi instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo elektri~nih 
veli~in, razen merilnikov iz tar. {t. 
9028; instrumenti in aparati za mer-
jenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, 
rentgenskih, kozmi~nih ali drugih 
ionizirajo~ih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9031 Instrumenti, aparati in stroji za mer-
jenje ali kontrolo, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju; projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomati~no regulacijo ali krmi-
ljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente ali aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 91. pgl. Ure in osebne ure in njihovi deli; 
razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9105 Druge ure Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9110 Kompletni mehanizmi za osebne ali 
druge ure, nesestavljeni ali delno 
sestavljeni ({ablone); nekompletni 
mehanizmi za osebne ali druge ure, 
sestavljeni; grobi urni mehanizmi za 
osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni v tar. {t. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9111 Ohi{ja za osebne ure in deli ohi{ij Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9112 Ohi{ja za hi{ne, pisarni{ke in 
podobne ure in ohi{ja podobne vrste 
za druge proizvode iz tega poglavja 
in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
ne s plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

92. pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

93. pgl. Oro‘je in strelivo; njuni deli in pri-
bor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 94. pgl. Pohi{tvo; posteljnina, ‘imnice, 
nosilci za ‘imnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke in 
druga svetila, ki niso omenjena ali 
zajeta na drugem mestu; osvetljeni 
znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in 
podobno; monta‘ne zgradbe;
razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.
ali
Izdelava iz bomba‘ne tkanine, ki je 
‘e pripravljena za uporabo iz tar. {t. 
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25%

cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni materiali ‘e

s poreklom in se uvr{~ajo v druge
tar. {t., razen tar. {t. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

9405 Svetilke in druga svetila, v{tev{i 
reflektorje in njihove dele, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni napisi, osvetljene 
plo{~ice z imeni in podobno, s fiksi-
ranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9406 Monta‘ne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 95. pgl. Igra~e, rekviziti za dru‘abne igre in 
{port; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

9503 Druge igra~e; zmanj{ani modeli in 
podobni modeli za igro, v{tev{i tudi 
s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9506 Glave za palice za golf in njihovi 
deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko uporabijo 
grobo obdelani bloki.

ex 96. pgl. Razni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov ‘ivalskega, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez 
motorja: soboslikarski vlo‘ki in 
valji, brisalniki za pod in omela

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebno nego, za {ivanje ali ~i{~enje 
obutve ali obleke

Vsak predmet v kompletu mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, 
~e ne bi bil vklju~en v komplet. 
Lahko pa se vklju~ijo predmeti brez 
porekla, ~e njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene kompleta 
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dol‘ini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanj{o te‘o 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemi~nimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2.  Carinski organi Slovenije in Latvije si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogo~a njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko {tevilko, tiskano ali ne, ki
omogo~a njegovo identifikacijo.

9606 Gumbi, pritiska~i, zaklopni gumbi, 
gumbi za srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokon~ani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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. Lahko pa se upora-
bljajo peresa in njihove konice iz iste 
tar.{t.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene ali neprepojene, s {katlo ali 
brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9613 Piezo v‘igalniki Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz tar. {t. 9613 ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 9614 Toba~ne pipe ali glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih blokov.

97. pgl. Umetni{ki predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^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

____________________________________________________

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava) 
(navedba neobvezna)

������������������������������������������LQ
����������������������������������
____________________________________________________

                   (navesti dr‘ave, skupine dr‘av ali teritorije)

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 
enota 
(l, m3, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
Datum  .......................................................
....................................................................

                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

Kraj in datum ....................................................

...........................................................................

�3RGSLV����
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1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napa~ne navedbe
pre~rtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske
oblasti dr‘ave ali ozemlja izdaje.

2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  biti zaporedna {tevilka. Neposredno
pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna ~rta. Neuporabljen prostor mora biti pre~rtan tako, da je dodajanje naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

......................................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

.....................................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

                                                          @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 neobvezna)

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,m3,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo prilo‘enega potrdila;

NAVAJAM okoli{~ine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRILAGAM naslednja dokazila(1):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predlo‘il vsa dodatna dokazila, ki jih le-te {tejejo kot potrebna za 
izdajo prilo‘enega potrdila, kot tudi pristajam, ~e je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoli{~in izdelave 
omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo prilo‘enega potrdila za to blago.

��������������������������������������������������
�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������
�3RGSLV�

_____________________________________________________

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, ra~uni, izjave proizvajalca, itd., ki se nana{ajo na v izdelavi uporabljene izdelke
ali na v enakem stanju ponovno izvo‘eno blago.

PRILOGA  IV

Izjava na ra~unu

Izjava na ra~unu,  za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

Angle{ka ina~ica:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of  ............. preferential origin (2).

Slovenska ina~ica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom  (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1)) izjavljam, da ~e ni druga~e jasno navedeno, ima
blago preferencialno ...........(2) poreklo.

1. Kadar  izjavo na ra~unu  izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana {tevilka pooblastila.
^e  izjavo na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2. Navedba porekla izdelkov
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Latvijska ina~ica:

Eksportejas, produktiem, kuri ietverti {aja dokumenta (muitas pilnvara Nr. ..... (1)) deklare, ka iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts,
{iem produktiem ir priek{rocibu izcelsme no ..... (2)

Litvanska ina~ica:

Siame dokumente i{vardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....
(2) preferencines kilmes prekes.

Estonska ina~ica:

Käesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ........... (2) soodus-
päritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Italijanska ina~ica:

L'esportatore delle merci contemplante nel presente documento (autorizzazione doganale n.  ... (1)) dichiara che, salvo indicazione con-
traria, le merci sono di origine preferenziale ..... (2).

Holandska ina~ica:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr  ... (1)) verclaart dat, behoudens uitdruk-
kelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...  oorsprong zijn(2).

Portugalska ina~ica

Finska ina~ica

[vedska ina~ica

1. Kadar  izjavo na ra~unu  izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana {tevilka pooblastila.
^e  izjavo na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2. Navedba porekla izdelkov
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Gr{ka ina~ica

[panska ina~ica

Danska ina~ica

Nem{ka ina~ica:

Der Ausführer (Ermachtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass diese
Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte  ... Ursprungswaren sind (2).

Francoska ina~ica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du con-
traire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Islandska ina~ica:

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki
greinilega getið, af EES fríðindauppruna (2).

Norve{ka ina~ica:

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene,
unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2).

................................................................. 3      
�����������������.UDM�LQ�GDWXP�

................................................................. 4      
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala
izjavo)

1. Kadar  izjavo na ra~unu  izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana {tevilka pooblastila.
^e  izjavo na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2. Navedba porekla izdelkov
3. Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.
4. Glej tudi peti odstavek 21.~lena tega Protokola.  V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo

imena podpisnika.
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910. Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Litvo

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o začasni uporabi sprememb in dopolnitev

protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

1. člen
Protokol 3 o definiciji pojma “izdelki s poreklom“ in

načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 104/99), se
spremeni in dopolni v naslednjem:

1. V 21. in 26. členu se beseda “ekujev“ nadomesti z
“evrov“.

2. 30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“ Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zne-

skom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporo-
či državi uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu,
mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države,
so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države
po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Litve pregleda
v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah Slovenije in Litve. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno
ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V
ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih
v evrih.“
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-09/98-7
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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911. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Na podlagi 12. in 14. člena uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Litvo (Uradni list RS, št. 105/99) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

O D L O K
o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v

letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o
začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Definicije

Za namene tega odloka:
a) ”izdelava” pomeni katerokoli vrsto obdelave ali 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 Sloveniji ali v Litvi, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava
pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) ”vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni zna-
na in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Sloveniji ali v Litvi;

h) ”vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;

i) »dodana vrednost« pomeni ceno izdelka franko to-
varna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega od vključe-
nih 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 Sloveniji ali Litvi;

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 ene-
mu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transport-
nem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke pre-
jemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na
enem računu;

m) ”ozemlje” vključuje teritorialne vode.

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA “IZDELKI S POREKLOM”

2. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja uredbe o začasni uporabi spo-
razuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republi-
ko Litvo (v nadaljevanju:  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.

2. Za namene izvajanja sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Litve:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Litvi, v smislu 5. člena
tega odloka;

b) izdelki, pridobljeni v Litvi, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogo-
jem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Litvi, v smislu 6. člena tega odloka.

3. člen
Kumulacija v Sloveniji

1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega
odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če
so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Litve, Slovenije, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske, Ma-
džarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije,
Latvije, Estonije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liech-
tensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protokola o
pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo
in vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali prede-
lava, opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7.
členu tega odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti 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.

4. člen
Kumulacija v Litvi

1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena
tega odloka izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Litve, če
so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz
Slovenije, Litve, Evropske skupnosti, Bolgarije, Poljske, Ma-
džarske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije,
Latvije, Estonije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Liech-
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tensteinom)1 ali Turčije, v skladu z določbami protokola o
pravilih o poreklu, priloženega k sporazumom med Litvo in
vsako od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predela-
va, opravljena v Litvi presega tisto, omenjeno v 7. členu tega
odloka. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Litvi, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu tega odloka, se
šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Litve samo, kadar
je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom iz katerekoli od držav, omenjenih v pr-
vem odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za
izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vred-
nost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v
Litvi.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Litvi, ohrani-
jo 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. člen
V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Litvi:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali 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 Slove-
nije ali Litve;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah iz-
ključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f) tega odstav-
ka;

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za pro-
jektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod
njim zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod
njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j) tega odstavka.

2. Izraza “njihova plovila” in “njihove predelovalne lad-
je” v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka tega člena se
uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirani ali se vodijo v Sloveniji ali v Litvi;
b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Litve;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slove-

nije ali Litve ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbo-
ra ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov
državljani Slovenije ali Litve in, še dodatno, če v primeru
osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada
tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih
držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Litve; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani Slovenije ali Litve.

6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena tega odloka se šteje, da so
izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali pre-
delani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge
II k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka. Zgoraj
navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdela-
vi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To
pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,
se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko upora-
bijo pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstot-
kov cene izdelka franko tovarna,

b) kjer katerikoli od odstotkov, podanih v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki
jih določa 7. člen tega odloka.

7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Šteje se, da so naslednji postopki obdelave ali pre-
delave 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 Slovenije ali iz Litve;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;
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 Sloveniji ali v Litvi.

1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo  s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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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 Harmo-
niziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo
poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne
presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

11. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba 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 3. in 4. člena tega odloka in
tretjega odstavka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku tega odlo-
ka, v Sloveniji ali Litvi izpolnjeni neprekinjeno.

2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena tega odloka, se
blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Litve v drugo
državo, ko se vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se
carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo in

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku tega odloka, ne bo vplivala
obdelava ali predelava, opravljena izven Slovenije ali Litve na
materialih, izvoženih iz Slovenije ali Litve in ponovno tam
uvoženih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Litvi 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 Slovenije

ali Litve ob uporabi določb tega člena ne presega 10 odstot-
kov 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 tega odlo-
ka, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno
izven Slovenije ali Litve. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II
k temu odloku za določitev statusa blaga s poreklom za
končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost
vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost
materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene
pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vred-
nostjo, pridobljeno izven Slovenije ali Litve z uporabo do-
ločb 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 Slovenije ali Litve, vključno vrednosti
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 k temu odloku in ki se lahko štejejo za
zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne
tolerance, določene v drugem odstavku 6. člena tega
odloka.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka 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 Slovenije ali Litve, se opravi v
skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki.

13. člen
Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s spora-
zumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahte-
ve tega odloka in se prevažajo neposredno med Slovenijo in
Litvo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu
tega odloka. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo
nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če
do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem
na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali
skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da
na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarja-
nja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohra-
nitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Litve.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom drža-
ve uvoznice:
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a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz dr-
žave izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega nato-

varjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporab-
ljenih prevoznih sredstev in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadr-
žani 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
Slovenijo ali v Litvo, pri uvozu veljajo ugodnosti po določbah
sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovo-
ljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Litve v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil
osebi v Slovenij ali v Litvi;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v
skladu z določbami V. oddelka tega odloka in predloženo
carinskim organom države uvoznice na običajen način. V
njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po po-
trebi 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. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdela-
vi izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Litve 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 tega odloka, se v Sloveniji ali v Litvi ne
morejo uveljavljati kakršnakoli 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 Sloveniji ali v Litvi, posredno ali nepo-
sredno za materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke,
za katere velja pododstavek b) prvega odstavka zgoraj, ta-
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 smislu
9. člena tega odloka in za izdelke v garniturah v smislu 10.
člena tega odloka, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo
samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določba-
mi sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija ali Litva
uporabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila ca-
rinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdel-
kov 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 je v veljavi
v Sloveniji ali v Litvi;

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 je v veljavi v Sloveniji ali v Litvi.

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 Slovenije pri uvozu v Litvo
ter za izdelke s poreklom iz Litve pri uvozu v Slovenijo veljajo
ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III k temu odloku, ki je sestavni del tega odloka ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena
tega odloka, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV k
temu odloku, ki je sestavni del tega odloka, na računu,
obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki
dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče
identificirati (v nadaljevanju: izjava na računu).

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega odloka v primerih, kot jih določa 26. člen tega
odloka, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba
predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.

17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi

države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegove-
ga 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 k temu
odloku. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je
sestavljen sporazum, ali v francoščini ali nemščini in v skla-
du z določbami domačega prava države izvoznice. Če so
pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki
brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnje-
na, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno
črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
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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 or-
gani Slovenije ali Litve, če se izdelki lahko štejejo za izdelke
s poreklom iz Slovenije, Litve 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, na-
menjen 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 imeti eno od naslednjih navedb:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,
“IZDANO NAKNADNO”,
“IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO”.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v

rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o pro-
metu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
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:

“DUPLICATE”, “DVOJNIK”, “DUBLIKATAS”.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v

rubriko “Opombe” dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje 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 Sloveniji ali v Litvi je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj Slovenije ali Litve. Nadomestno potrdilo(a) o
prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom
katerih so bili dani izdelki.

21. člen
Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) 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
Slovenije ali Litve ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3.
in 4. členu tega odloka in ki izpolnjujejo druge zahteve tega
odloka.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvozni-
ce predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status
porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega odloka.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV k temu odloku,
mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o
odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih
različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. Če je pisana z roko,
mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena tega odloka ne zahteva, da podpisuje take
izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice
da svoje jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako
izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da
jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdel-
kov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22. člen
Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke 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 orga-
nom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla
teh izdelkov kot tudi 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
številko 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
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jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogo-
jev, navedenih v drugem odstavku, ali pooblastilo drugače
nepravilno uporablja.

23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo
carinskim organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določe-
nega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko 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 formalnih dokazilih 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 temu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za
osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih dru-
žin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz
narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za
trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme 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 Slovenije ali iz Litve ali iz ene
od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu tega odloka in

izpolnjujejo druge zahteve tega odloka, so med drugim
lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve izdelka, kot je
vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali inter-
nem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporablje-
nih materialov, ki so izdani ali izdelani v Sloveniji ali Litvi, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pre-
delave materialov v Sloveniji ali v Litvi, izdani ali izdelani v
Sloveniji ali v Litvi, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na raču-
nih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali izdelana v Sloveniji ali v Litvi v skladu s tem odlo-
kom 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
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta doku-
ment 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 valuti države izvoznice, ki ustrezajo zne-
skom, izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporo-
či državi uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so
izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti ene od držav, omenjenih v 3. in 4. členu,
mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država
notificirala.

3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države,
so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države
po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Litve pregleda
v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih
valutah Slovenije in Litve. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno
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ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih 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 Slovenije in Litve si medsebojno izme-
njajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu
blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega odloka, si
Slovenija in Litva preko pristojnih carinskih uprav medseboj-
no pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o pro-
metu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij,
ki so tam navedene.

32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo 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 carin-
ski 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 izvozni-
ce. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in
opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno 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 Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 3. in 4. členu tega odloka ter izpolnjujejo druge
zahteve tega odloka.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v dese-
tih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne
vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti za-
devnih dokumentov ali pravo poreklo izdelkov, carinski organi,
ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrne-
jo upravičenost za preferencialno 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 potrebno predlo-
žiti 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. Slovenija in Litva ukreneta vse potrebno, da zago-
tovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema
dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto
cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter
da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običaj-
nih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabša-
nja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Litve uvozijo v prosto cono
s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo
zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
odloka.

VII. ODDELEK

KONČNI DOLOČBI

36. člen
Priloge

Priloge I do IV so sestavni del tega odloka.

37. člen
Začetek veljavnosti

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 333-09/98-8
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu
5. člena tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali
številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem
sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem
sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za
vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3.
ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v
prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1.
stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali
4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako
v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz
4. stolpca. če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to,
ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo do-
loča, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s ko-
vanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravi-la za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v po-godbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošte-va, ko se sešteva vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali
obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če
pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave
uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se
lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot
izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne
omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa
izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis
izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko
izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva
pa, da je treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko
med drugi-mi materiali uporabijo tudi kemični materiali.
To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se
lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek
izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje
narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2
spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
do-datkov, ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v sezna-
mu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgod-
nejši stopnji izdelave.
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Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz net-
kanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne
more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni ma-
terial običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlak-
en.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva
odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz
tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna
iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali
papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana
vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi
le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:
– svila

– volna

– groba živalska dlaka

– fina živalska dlaka

– konjska žima

– bombaž

– materiali za izdelavo papirja in papir

– lan

– konoplja

– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna

– sintetični filamenti

– umetni filamenti

– sintetična rezana vlakna iz polipropilena

– sintetična rezana vlakna iz poliestra

– sintetična rezana vlakna iz poliamida

– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

– sintetična rezana vlakna iz poliimida

– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

– druga sintetična rezana vlakna

– umetna rezana vlakna iz viskoze

– druga umetna rezana vlakna

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti polietra, povezana ali ne

– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi seg-
menti poliestra, povezana ali ne

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z
jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim
lepilom med dvema plastičnima slojema

– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlak-
en iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lah-
ko sinte-tična rezana vlakna brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10%
teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
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naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdela-
na iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bom-
bažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek
le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali
če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bom-
bažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tka-
nine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena
preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je
v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz
bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek,
ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako
se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji
izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže
tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili pod-
lago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj
glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano
s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo
pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo
pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali
vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena
preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov,
kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi"
naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
"specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
poglavju kombinirane nomeklature
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e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke:
obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino,
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z
alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih
izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo

katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da
manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami,
destilira pri 300°C po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj,
ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava
s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi
krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex
2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje,
razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje,
označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat
mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
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PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti  na materialih brez porekla, 
da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upo{tevati tudi druge dele Sporazuma.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)

1. pgl. @ive ‘ivali Vse ‘ivali iz 1. poglavja morajo biti v 
celoti pridobljene.

2. pgl. Meso in u‘itni mesni klavni~ni 
izdelki

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 1. in 2. 
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl. Ribe in raki, mehku‘ci in drugi 
vodni nevreten~arji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 3. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 4. pgl. Mle~ni izdelki; pti~ja jajca; naravni 
med; u‘itni izdelki ‘ivalskega 
izvora, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 4. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali skisano mleko in smetana, kon-
centrirano ali ne, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili, aro-
matizirano ali z dodanim sadjem, 
le{niki, orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni

sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) iz tar. {t. 2009
s poreklom;

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov iz 17. poglavja ne presega 30%
cene izdelka franko tovarna.

ex 5. pgl. Izdelki ‘ivalskega izvora, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 5. poglavja v 
celoti pridobljeni.

ex 0502 Pripravljene {~etine in dlaka 
doma~ih ali divjih pra{i~ev

^i{~enje, dezinfekcija, razvr{~anje in 
izravnavanje {~etin in dlak.
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6. pgl. @ivo drevje in druge rastline; ~ebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 6. poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7. pgl. U‘itne vrtnine in nekateri koreni in 
gomolji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 7. poglavja v 
celoti pridobljeni.

8. pgl. U‘itno sadje in ore{~ki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in

ore{~ki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% vrednosti cene izdelka
franko tovarna.

ex 9. pgl. Kava, ~aj, mate ~aj in za~imbe; 
razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 9. poglavja v 
celoti pridobljeni.

0901 Kava, pra‘ena ali nepra‘ena ali brez 
kofeina; lupine in ko‘ice kave; 
kavni nadomestki, ki vsebujejo 
kakr{enkoli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

0902 Pravi ~aj, aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

ex 0910 Me{anice za~imb Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

10. pgl. @ita Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 10. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 11. pgl. Izdelki mlinske industrije; slad; 
{krob; inulin; p{eni~no lepilo; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena ‘ita, u‘itne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. {t. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljena.

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz su{enih 
stro~nic iz tar. {t. 0713

Su{enje in mletje su{enih stro~nic iz 
tar. {t. 0708.

12. pgl. Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; indu-
strijske ali zdravilne rastline; slama 
in krma

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 12. poglavja 
v celoti pridobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1301 [elak; naravne gume, smole, gumi-
jeve smole in oljne smole (na primer 
balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz tar. 
{t. 1301 ne sme presegati 50% cene 
izdelka franko tovarna.

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgo{~evanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgo{~evanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgo{~evanje.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

14. pgl. Rastlinski materiali za pletarstvo; 
rastlinski izdelki, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 14. poglavja 
v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl. Masti in olja ‘ivalskega ali rastlin-
skega izvora in izdelki njihovega 
razkrajanja; predelane u‘itne masti; 
voski ‘ivalskega ali rastlinskega 
izvora, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

1501 Pra{i~ja in pi{~an~ja mast, razen 
tiste iz tar. {t. 0209 ali 1503

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. razen iz tar. {t. 0203, 0206 ali 
0207 ali kosti iz tar. {t. 0506.

Izdelava iz pra{i~jega mesa ali 
u‘itnih klavni~nih proizvodov iz tar. 
{t. 0203 ali 0206 ali iz pi{~an~jega 
mesa in u‘itnih klavni~nih proiz-
vodov iz tar. {t. 0207.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1502 Ma{~obe govedi, ovac ali koz, razen 
tistih iz tar. {t. 1503:

- Ma{~obe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. razen tistih iz tar. {t. 0201, 
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. {t. 
0506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

1504 Masti in olja rib ali morskih sesal-
cev ter njihove frakcije, pre~i{~ene 
ali nepre~i{~ene, toda kemi~no 
nemodificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 1504.

- Drugo Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 1505 Pre~i{~en lanolin Izdelava iz surove ma{~obe iz volne 
iz tar. {t. 1505.

1506 Druge masti in olja ‘ivalskega 
izvora in njihove frakcije, 
pre~i{~ene ali nepre~i{~ene, toda 
kemi~no nemodificirane:

- Trdne frakcije

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 1506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, pal-
movo, kopre, palmovega jedra, ba-
bassu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
ni~ne ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
~love{ko prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava iz drugih materialov iz tar. 
{t. 1507 do 1515.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
rastlinski materiali v celoti pridob-
ljeni.

1516 @ivalske ali rastlinske masti in olja 
in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterifici-
rani, reesterificirani ali elaidini-
zirani, rafinirani ali nerafinirani, 
toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali

morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. {t. 1507, 1508, 1511 in 1513.

1517 Margarina; me{anice ali preparati iz 
masti ali olj ‘ivalskega ali rastlin-
skega izvora ali frakcij razli~nih 
masti ali olj iz tega poglavja, pri-
merni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz 
tar. {t. 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materia-

li iz 2. in 4. poglavja v celoti pri-
dobljeni;

- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. {t. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
mehku‘cev ali drugih vodnih 
nevreten~arjev

Izdelava iz ‘ivali iz 1. poglavja. Vsi 
uporabljeni materiali iz 3. poglavja 
morajo biti v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl. Sladkor in sladkorni izdelki; razen : Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali slad-
korne pese ter kemi~no ~ista saha-
roza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1702 Drugi sladkorji, vklju~no s kemi~no 
~isto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromati-
ziranje ali barvil; umetni med in 
me{anice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemi~no ~ista maltoza in fruktoza

- Drugi sladkorji v trdnem stanju, z
dodatki za aromatiziranje ali bar-
vili

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 1702.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali ‘e s poreklom.

ex 1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali 
rafiniranju sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

1704 Sladkorni izdelki (v{tev{i belo 
~okolado) brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

18. pgl. Kakav in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1901 Sladni ekstrakt; ‘ivila iz moke, 
zdroba, {kroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v koli~ini manj 
kot 40% ut. ra~unano na osnovo, ki 
ne vsebuje ma{~ob, ki niso 
navedena in ne omenjena na drugem 
mestu; ‘ivila iz materiala iz tar. {t. 
0401 do 0404, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v koli~ini 
manj kot 5% ut., ra~unano na 
osnovo, ki ne vsebuje ma{~ob, ki 
niso navedena in ne zajeta na dru-
gem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz ‘it iz 10. poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 
polnjene (z mesom ali drugimi 
sestavinami) ali druga~e priprav-
ljene, kot so {pageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20% ut. ali manj me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

- Ki vsebujejo ve~ kot 20% ut. me-
sa, drobovine, rib, {koljkarjev ali
mehku‘cev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena ‘ita in ‘itni derivativi 
(razen p{enice vrste "durum" in 
njenih derivativov) v celoti pridob-
ljena.

Izdelava, pri kateri:
-  morajo biti vsa uporabljena ‘ita in

‘itni derivativi (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;

- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pri-
dobljeni.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz {kroba kot kosmi~i, 
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen iz krompirjevega {kroba 
iz tar. {t. 1108.

1904 Pripravljena ‘ivila, dobljena z 
nabrekanjem ali pra‘enjem ‘it ali 
‘itnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmi~i); ‘ita (razen koruze (zrna)) 
v zrnu ali v obliki kosmi~ev ali 
druga obdelana zrna (razen moke in 
zdroba), predkuhana ali druga~e 
pripravljena, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvr{~eni v tar.

{t. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporablje-

na ‘ita in moka (razen p{enice vrste
"durum" in njenih derivativov) v
celoti pridobljena;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 lupi-
nastega sadja, dobljeni s kuhanjem, 
z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

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 uporab-
ljenega lupinastega sadja in oljnih 
semen s poreklom iz tar. {t. 0801, 
0802 in 1202 do1207 presega 60% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mo{t) in 
zelenjavni sokovi, nefermentirani in 
brez dodanega alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez 
njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 21. pgl. Razna ‘ivila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, ~aja, mate ~aja in pripravki na 
osnovi teh produktov ali na osnovi 
kave, ~aja ali mate ~aja; pra‘ena 
cikorija in drugi kavni nadomestki 
in ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

2103 Omake in pripravki za omake; 
me{ane za~imbe in me{ana 
za~imbna sredstva; gor~i~na moka 
in zdrob in pripravljena gor~ica:

- Omake in pripravki za omake;
me{ane za~imbe in me{ana za~im-
bna sredstva

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabijo 
gor~i~na moka ali zdrob ali priprav-
ljena gor~ica.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Gor~i~na moka in zdrob in
pripravljena gor~ica

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tarifne {tevilke, razen pripravljene ali 
konzervirane vrtnine iz tar. {t. 2002 
do 2005.

2106 @ivila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 22. pgl. Pija~e, alkoholi in kis, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t. kot je tar. {t.
izdelka;

- vse uporabljeno grozdje ali materi-
ali, dobljeni iz grozdja, morajo biti
v celoti pridobljeni

2202 Vode, v{tev{i mineralne vode in 
sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za aroma-
tiziranje ter druge brezalkoholne 
pija~e, razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvr{~ajo v tar. {t. 2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka;

-  vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30% cene izdelka franko
tovarna;

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) ‘e s poreklom.

2207 Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. %
ali ve~ ; etanol in druga ‘ganja, 
denaturirana, s
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. %.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2208 Nedenaturiran etanol z vsebnostjo 
manj kot 80 vol. %; ‘ganja, likerji in 
druge ‘gane alkoholne pija~e

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvr{~eni v tar.

{t. 2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno

grozdje ali katerikoli material,
dobljen iz grozdja v celoti pridob-
ljen ali , ~e so vsi drugi uporabljeni
materiali ‘e s poreklom, se lahko
uporabi arak do vi{ine 5 vol. %.

ex 23. pgl. Ostanki in odpadki ‘ivilske indu-
strije; pripravljena krma za ‘ivali; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti 
iz mesa rib ali rakov, mehku‘cev ali 
drugih vodnih nevreten~arjev, 
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji {kroba iz 
koruze (razen zgo{~enih teko~in za 
namakanje), z vsebnostjo proteinov 
ve~ kot 40 ut. %, ra~unano na suh 
proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa upo-
rabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne poga~e in drugi trdni ostanki, 
dobljeni pri ekstrakciji olivnega 
olja, ki vsebujejo ve~ kot 3 ut. % 
olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljene olive v celoti pridob-
ljene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za ‘ivali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena ‘ita,

sladkor ali melase, meso ali mleko
‘e s poreklom;

- morajo biti vsi uporabljeni materia-
li iz 3. poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl. Tobak in toba~ni nadomestki; razen: Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
materiali iz 24. poglavja v celoti pri-
dobljeni.

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali toba~nega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut.% uporabljenega nepredelanega 
tobaka ali toba~nega odpada iz tar. {t. 
2401 ‘e s poreklom.

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut. % uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali toba~nega 
odpada iz tar. {t. 2401 ‘e s poreklom.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 25. pgl. Sol; ‘veplo; zemljine in kamen; 
sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 2504 Naravni kristalni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, pre~i{~en in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
pre~i{~evanje in mletje surovega kri-
stalnega grafita.

ex 2515 Marmor, rezan z ‘aganjem ali kako 
druga~e razrezan v pravokotne 
bloke ali plo{~e (vklju~no 
kvadratne) debeline do vklju~no 25 
cm

Rezanje, z ‘aganjem ali kako 
druga~e, marmorja (tudi ~e je ‘e 
raz‘agan) debeline nad 25 cm.

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pe{~enec in 
drug kamen za spomenike in grad-
beni{tvo, rezan z ‘aganjem ali kako 
druga~e v pravokotne bloke ali 
plo{~e (vklju~no kvadratne) 
debeline do vklju~no 25 cm

Rezanje, z ‘aganjem ali kako 
druga~e, kamna (tudi ~e je ‘e 
raz‘agan) debeline nad 25 cm.

ex 2518 @gan dolomit @ganje ne‘ganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermeti~no 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, ~isti ali ne~isti, razen top-
ljenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo ‘ganega (sintranega) magne-
zijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat (mag-
nezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, ‘gane ali v prahu @ganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl. Rude, ‘lindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 27. pgl. Mineralna goriva, mineralna olja in 
izdelki njihove destilacije; bitumi-
nozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2707 Olja, pri katerih te‘a aromatskih 
sestavin presega te‘o nearomatskih, 
ki so podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana iz 
~rnega premoga pri visoki tempera-
turi, katerih se 65% ali ve~ prostor-
nine destilira pri temperaturi do 
250 °C (v{tev{i me{anice naftnih olj 
in benzena), za uporabo kot pogon-
ska goriva ali kurilna olja

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih 
mineralov.

2710 Olja, dobljena iz nafte in olja, dob-
ljena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso ome-
njeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po te`i 70% ali ve~ olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih materialov, ~e so ta olja 
osnovne sestavine teh proizvodov

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.
2. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni vosek iz nafte, stiskani vosek, 
ozokerit, vosek iz lignita, vosek iz 
{ote, drugi mineralni voski in 
podobni izdelki, dobljeni s sintezo 
ali drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bitumi-
noznih materialov

Operacije rafiniranja in/ali
en ali ve~ specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2714 Bitumen in asfalt, naravni; bitumi-
nozni in oljni skrilavci in katranski 
pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

2715 Bitumenske me{anice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2.
2. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 28. pgl. 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 uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali toplotno 
obdelavo, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2811 @veplov trioksid Izdelava iz ‘veplovega dioksida. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega tetraborata 
pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 29. pgl. Organski kemi~ni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t,. kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2901 Acikli~ni ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2902 Ciklani in cikleni (razen azulenov), 
benzeni, tolueni, ksileni, za upo-
rabo kot pogonsko gorivo ali kurilno 
olje

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna

ex 2905 Kovinski alkoholati iz alkoholov iz 
te tar. {t. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 2905. Kovinski alkoholati iz te tar. 
{t. se lahko uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2915 Nasi~ene acikli~ne monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in perkisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Cikli~ni acetali in notranji hemi-
acetali in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vendar vrednost vseh uporab-
ljenih materialov iz tar. {t. 2909 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2933 Heterocikli~ne spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
du{ika;

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. {t. 2932 in 2933 ne 
sme presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

2934 Nukleinske kisline in njihove soli; 
druge heterocikli~ne spojine

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. {t. 2932, 2933 in 
2934 ne sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Za specifi~ne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 30. pgl. Farmacevtski izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

3002 ^love{ka kri; ‘ivalska kri, priprav-
ljena za uporabo v terapevtske, 
profilakti~ne ali diagnosti~ne 
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nolo{ki izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo bioteh-
nolo{kih procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali ve~, ki so pome{ani za
terapevtske ali profilakti~ne
namene ali nepome{ani izdelki za
te namene, pripravljeni v odmer-
jene doze ali v oblike ali pakiranje
za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

–Drugo:

– –~love{ka kri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

– – `ivalska kri, pripravljena za
terapevtske ali profilakti~ne
namene

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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– –frakcije krvi, razen antiseru-
mov, hemoglobina in serum-
skih globulinov

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

– –hemoglobin, krvni globulin in
serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

– –drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3002. Materiali iz tega opisa se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

3003 in 3004 Zdravila (razen proizvodov iz tar. {t. 
3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. {t.
2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004 
pod pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali iz tar. {t. 3003 ali 3004
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih mate-
rialov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 31. pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t. pod, pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3105 Mineralna ali kemi~na gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente du{ik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; izdelki iz tega poglavja v 
obliki tablet ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto te‘e, 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
materiali, ki so uvr{~eni v isto tar.
{t., pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20% cene izdelka
franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl. Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; barve za 
tekstil, pigmenti in druga barvila; 
pripravljena premazna sredstva in 
laki; kiti in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in ~rnila; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3201 Tanini in njihove soli, etri, estri in 
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov tanina rastlin-
skega porekla.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3205 Lak barve; preparati, predvideni v 3. 
opombi v tem poglavju, na osnovi 
"lak barv"1

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen materialov iz tar. {t. 
3203, 3204 in 3205. Materiali, 
uvr{~eni v tar. {t. 3205, se lahko upo-
rabljajo pod pogojem da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Opomba 3 k 32. poglavju dolo~a, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvr{~ene v drugo tarifno {tevilko 32. poglavja.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 33. pgl. Eteri~na olja in rezinoidi; parfume-
rijski, kozmeti~ni ali toaletni 
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3301 Eteri~na olja (brez terpenov ali s ter-
peni), vklju~no zgo{~ena (trda) olja 
(concretes) in ~ista olja; rezinoidi; 
izvle~ki oleosmol; koncentrati 
eteri~nih olj v masteh, v neeteri~nih 
oljih, voskih ali podobno, dobljeni z 
ekstrakcijo eteri~nih olj z mastjo ali 
maceracijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z deterpenacijo 
eteri~nih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteri~nih olj

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i materiale iz druge 
"skupine"1 v tej tar. {t. Materiali, 
uvr{~eni v isto skupino, se lahko upo-
rabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 34. pgl. Mila, organska povr{insko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za lo{~enje ali 
~i{~enje, sve~e in podobni izdelki, 
paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter zobar-
ski preparati na osnovi sadre, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo naf-
tno olje ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov, pod pogojem, da 
predstavljajo manj kot 70% po te‘i

Operacije rafiniranja in/ali en ali ve~ 
specifi~nih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvr{~ajo v 
drugo tar. {t., kot je tar. {t. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvr{~eni v isto tar. {t., pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvodov franko tovarna.

1. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne {tevilke med dvema podpi~jema.
2. Za specialne pogoje v zvezi s "specifi~nimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3404 Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz naf-
te, voskov, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov, stisnjenega
parafina ali parafina z odstranje-
nim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov katerekoli tar. 
{t., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. {t. 1516
- ma{~obnih kislin, ki niso kemi~no

definirane, ali ma{~obnih industrij-
skih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. {t. 3823

- materialov iz tar. {t. 3404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Ti materiali se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 35. pgl. Beljakovinske snovi; modificirani 
{krobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3505 Dekstrini in drugi modificirani 
{krobi (npr. pre‘elatinizirani in 
esterificirani {krobi); lepila na 
osnovi {krobov ali na osnovi dek-
strina ali drugih modificiranih 
{krobov:

- [krobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 3505.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen tistih iz tar. {t. 1108.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Stran 2906 / Št. 20 / 6. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

ex 3507 Pripravljeni encimi, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

36. pgl. Razstreliva; pirotehni~ni izdelki; 
v‘igalice; piroforne zlitine; 
dolo~ene vnetljive snovi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 37. pgl. Izdelki za fotografske in kine-
matografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo materiali, ki so uvr{~eni v isto 
tar. {t., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3701 Fotografske plo{~e in plani filmi, 
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakr{negakoli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; 
fotografski plani filmi za hitro razvi-
janje in kopiranje, ob~utljivi za svet-
lobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fo-
tografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
razen v tar. {t. 3701 ali 3702. Materi-
ali, uvr{~eni v tar. {t. 3701 ali 3702, 
se lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3702 Fotografski filmi v zvitkih, 
ob~utljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakr{negakoli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za hitro razvijanje in kopi-
ranje, ob~utljivi za svetlobo, 
neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. 
{t., razen v tar. {t. 3701 ali 3702.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3704 Fotografske plo{~e, filmi, papir, kar-
ton in tekstil, osvetljeni, toda 
nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v katerokoli tar. 
{t., razen v tar. {t. 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 38. pgl. Razni izdelki kemi~ne industrije, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Materiali, uvr{~eni 
v isto tar. {t., se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3801 - Koloidni grafit v suspenziji v olju
in polkoloidni grafit; ogljikove
paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

- Grafit v obliki paste kot me{anica
grafita z mineralnimi olji z ve~ kot
30% grafita po te‘i

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. {t. 
3403 ne presega 20% cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-olja. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3805 Sulfatna terpentinska olja, 
pre~i{~ena

Pre~i{~evanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega sulfatnega ter-
pentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3807 Lesni katran (lesna katranska smola) Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, sred-
stva za urejanje rasti rastlin, dezin-
fektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. ‘veplani tra-
kovi, stenji, sve~e in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospe{evanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi izdelki 
(npr. sredstva za apreturo in jed-
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3810 Preparati za dekapiranje kovinskih 
povr{in; talila in drugi pomo‘ni 
preparati za spajkanje in varjenje; 
pra{ki in paste za spajkanje in 
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki se 
uporabljajo kot jedra ali obloge za 
elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cena izdelka franko tovarna.

3811 Preparati zoper detonacijo, preparati 
za prepre~evanje oksidacije, za 
prepre~evanje kopi~enja smole, za 
izbolj{anje viskoznosti, preparati za 
prepre~evanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna 
olja (v{tev{i bencin) ali za druge 
teko~ine, ki se uporabljajo v iste 
namene kot mineralna olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih materialov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvr{~eni v tar. {t. 3811 ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3812 Pripravljeni pospe{evalci vulkaniza-
cije; sestavljeni plastifikatorji za 
gumo in plasti~ne mase, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; preparati za prepre~evanje 
oksidacije in drugi sestavljeni stabi-
lizatorji za gumo in plasti~ne mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3813 Preparati in polnila za aparate za 
ga{enje po‘ara; napolnjene granate 
za ga{enje po‘ara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3814 Sestavljena organska topila in 
razred~ila, ki niso omenjena in ne 
zajeta na drugem mestu; priprav-
ljena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3818 Kemi~ni elementi, dopirani za upo-
rabo v elektroniki, v obliki kolutov, 
plo{~ic in v podobnih oblikah; 
kemi~ne spojine, dopirane za upo-
rabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3819 Teko~ine za hidravli~ne zavore in 
druge pripravljene teko~ine za 
hidravli~ni prenos, ki ne vsebujejo 
ali vsebujejo po te‘i manj kot 70% 
naftnega olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene teko~ine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3822 Diagnosti~ni ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in pripravljeni 
diagnosti~ni ali laboratorijski 
reagenti s podlogo ali brez nje, 
razen tistih iz tar. {t. 3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3823 Industrijske monokarboksilne 
ma{~obne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski ma{~obni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
ma{~obne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

- Industrijski ma{~obni alkoholi Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., vklju~no druge materiale iz 
tar. {t. 3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemi~ni izdelki in preparati kemi~ne 
industrije in sorodnih industrij 
(v{tev{i tudi tiste, ki so sestavljeni iz 
me{anic naravnih proizvodov), ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, stranski izdelki kemi~ne 
industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu:

- Naslednje iz te tarifne {tevilke:

Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra 
na osnovi naravnih smolnih 
produktov

Naftenske kisline, njihove v vodi 
netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. {t. 
2905

Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolami-
nov, tiofeniranih sulfonskih oljnih 
kislin, pridobljenih iz bitumi-
noznih snovi, in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Su{ilci za vakuumske cevi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Materiali, ki se 
uvr{~ajo v isto tar. {t. kot je proizvod, 
se lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Alkalni ‘elezovi oksidi za 
pre~i{~evanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (izkori{~eni oksid) dobljen s 
pre~i{~evanjem svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

Fuzelno in dipelovo olje

Me{anice soli, ki vsebujejo 
razli~ne anione

Paste za kopiranje na osnovi 
‘elatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali tekstila

-Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

3901 do 
3915

Plasti~ne mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostru‘ki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. {t. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila podana v 
nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomeri-
zacije, pri kateri enojni monomer
prispeva ve~ kot 99% po te‘i celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in 

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

- Drugo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 3907 - Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS)

-Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t. 
izdelka. Lahko se uporabljajo materi-
ali, ki se uvr{~ajo v isto tar. {t., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 50% cene izdelka franko 
tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna, in /ali 
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata.

3912 Celuloza in njeni kemi~ni derivati, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t., kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

3916 do 
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike; 
razen iz tar. {t. ex 3916, ex 3917, ex 
3920 in ex 3921, za katere so pravila 
podana v nadaljevanju

- Plo{~ati izdelki, bolj kot le
povr{insko obdelani ali rezani v
druge oblike razen pravokotnih
(v{tev{i kvadratne); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le povr{insko ob-
delani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

--izdelki adicijske homopoli-
merizacije, pri kateri enojni
monomer prispeva ve~ kot
99% po masi celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost kateregakoli uporabljene-
ga materiala iz 39. poglavja ne pre-
sega 20% cene izdelka franko
tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost kateregakoli uporab-
ljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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--drugi Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljene-

ga materiala ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna, in

- vrednost materialov, uvr{~enih v
isto tar. {t., ne presega 20% cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3920 - Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplasti~ne soli, 
ki je kopolimer etilena in metakrilne 
kisline in je delno nevtralizirana z 
ioni kovine, predvsem cinka in 
natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost katere-
gakoli uporabljenega materiala iz iste 
tar. {t. kot je proizvod, ne presega 
20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3921 Folije iz plasti~nih mas, metali-
zirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 
23 mikronov,2

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

3922 do 
3926

Izdelki iz plasti~nih mas Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 40. pgl. Kav~uk in izdelki iz kav~uka in 
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4001 Laminirane plo{~e ali krpe kav~uka 
za ~evlje

Laminacija folij iz naravnega 
kav~uka.

4005 Me{anice kav~uka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
plo{~ah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kav~uka, ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvr{~eni v tar. {t. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. {t. 3907
do 3911, se to dolo~ilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

2. Naslednje folije se {tejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D
1003-16, t. i. Hazefaktor) je manj{a od 2 odstotka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (pla{~i); polne gume ali gume 
z zra~nimi komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in {~itniki iz 
gume:

- Protektirane gume, polne gume ali
gume z zra~nimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen iz tar. {t. 4011 ali 4012.

ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz trde gume.

ex 41. pgl. Surove ko‘e z dlako ali brez dlake 
(razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4102 Surove ko‘e ovac ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s ko‘e ovac ali 
jagnjet, z volno.

4104 do 
4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen 
usnja iz tar. {t. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih ko‘.
ali
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4109 Lakasto usnje in lakasto plastovito 
(prevle~eno s folijo) usnje, metali-
zirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. {t. 4104 do 
4107 pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in jerme-
narski izdelki; predmeti za poto-
vanje, ro~ne torbe in podobni izdelki 
iz ‘ivalskih ~rev (razen sviloprejk-
ine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 43. pgl. Naravno in umetno krzno; krzneni 
izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4302 Strojena ali obdelana krzna, sestav-
ljena:

- Plo{~e, kri‘i, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vklju~no z 
rezanjem in sestavljanjem nesestav-
ljenega strojenega ali obdelanega 
krzna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugo Izdelava iz nesestavljenih, strojenih 
ali obdelanih krzen.

4303 Obla~ila, obla~ilni dodatki in drugi 
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenih strojenih 
ali obdelanih krzen iz tar. {t. 4302.

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki; oglje; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan ({tirikotno 
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, z 
lubjem ali brez lubja ali samo 
tesanega.

ex 4407 Les, vzdol‘no ‘agan ali iverjen, 
rezan ali lu{~en, skobljan, bru{en ali 
topo ali zobato dol‘insko spojen, 
debeline nad 6 mm

Skobljanje, bru{enje ali lepljenje s 
topim ali zobatim dol‘inskim spaja-
njem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plo{~e debeline do 6 mm, sestavljen 
in drug les, ‘agan po dol‘ini, rezan 
ali lupljen, skobljan, bru{en ali lep-
ljen s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, bru{enje ali lep-
ljenje s topim ali zobatim dol‘inskim 
spajanjem.

ex 4409 Les, kontinuirano profiliran po 
dol‘ini kateregakoli roba ali strani, 
vklju~no skobljan, bru{en ali topo 
ali zobato dol‘insko spojen ali ne:

- Bru{eni ali topo ali zobato dol‘in-
sko spojeni

Bru{enje ali topo ali zobato dol‘insko 
spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih 
letev.

ex 4410 do 
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za pohi{tvo, za notranjo deko-
racijo

Predelava v obliki palic in okrasnih 
letev.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, {katle, gajbe, 
bobni in podobna embala‘a za 
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na 
dolo~eno velikost.

ex 4416 Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski 
izdelki in njihovi deli, iz lesa, 
vklju~no tudi doge

Izdelava iz klanih dog, nadalje neob-
delanih, razen raz‘aganih na dveh 
glavnih povr{inah.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4418 - Stavbno pohi{tvo in leseni izdelki
za gradbeni{tvo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo celi~aste plo{~e, skodle in opa‘i.

- Okrasne palice in okrasne letve Predelava v obliki palic ali okrasnih 
letev.

ex 4421 Les za v‘igalice; lesni ~epki za 
obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tar. {t., 
razen lesene ‘ice iz tar. {t. 4409.

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. {t. 4501.

46. pgl. Izdelki iz slame, esparta in drugih 
materialov za pletarstvo; ko{arski in 
pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

47. pgl. Lesovina ali celuloza iz drugih vlak-
nastih celuloznih materialov; recik-
liran papir ali karton (ostanki in 
odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
ka{e, papirja ali kartona; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s ~rtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir in 
drug papir za kopiranje in 
prena{anje (razen tistih iz tar. {t. 
4809); matrice za razmno‘evanje in 
ofsetne plo{~e iz papirja, v {katlah 
ali brez {katel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje iz 
papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v {katlah, vre~kah, 
notesih in podobnih pakiranjih iz 
papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

-  vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819 [katle, zaboji, vre~e in drugi kontej-
nerji za pakiranje iz papirja, kartona, 
celulozne vate ali listov ali trakov iz 
celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 4820 Bloki papirja za pisma Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4823 Drug papir, karton, celulozna vata 
ter listi in trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v dolo~ene veliko-
sti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, ~asopisi, slike in 
drugi izdelki grafi~ne industrije, 
rokopisi, tipkana besedila in na~rti, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

4909 Po{tne razglednice, ~estitke in karte 
z osebnimi sporo~ili, tiskane, ilu-
strirane ali neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, v{tev{i 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "ve~ni" ali z za-
menljivimi bloki na podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 4909 ali 4911.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 50. pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (v{tev{i zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne materi-
ale), mikani ali ~esani

Mikanje ali ~esanje svilenih odpad-
kov.

5004 do 
ex 5006

Svilena preja in preja iz odpadkov 
svile

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali druga~e pre-
delanih za predenje,

- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali ne~esanih ali druga~e predelanih
za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5007 Tkanine iz svile ali svilenih odpad-
kov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 51. pgl. Volna, fina ali groba ‘ivalska dlaka; 
preja in tkanine iz konjske ‘ime; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

5106 do 
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe ‘ival-
ske dlake ali iz konjske ‘ime

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali ~esanih ali kako
druga~e predelanih za predenje, 

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje, 

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
‘ivalske dlake ali iz konjske ‘ime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 52. pgl. Bomba‘, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5204 do 
5207

Preja in sukanec iz bomba‘a Izdelava iz1:
- surove svile ali odpadkov svile, mi-

kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 
5212

Bomba‘ne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje1.

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 53. pgl. Druga rastlinska tekstilna vlakna; 
papirna preja in tkanine iz papirne 
preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5306 do 
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali druga~e predelanih za
predenje, 

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tek-
stilnih vlaken; tkanine iz papirne 
preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5401 do 
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sinteti~nih filamentov

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408 Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
teti~nih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5501 do 
5507

Umetna ali sinteti~na rezana vlakna Izdelava iz kemi~nih materialov ali 
tekstilne ka{e.

5508 do 
5511

Preja in sukanec za {ivanje iz umet-
nih ali sinteti~nih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali ~esanih ali druga~e
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 
5516

Tkanine iz umetnih in sinteti~nih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 56. pgl. Vata, klobu~evina in netkani materi-
ali; specialne preje; vrvi, motvozi, 
konopi in prameni ter izdelki iz njih, 
razen:

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobu~evina, v{tev{i impregnirano, 
prevle~eno ali laminirano:

- Iglana klobu~evina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.

5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz

tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh
primerih vsebina vsakega filamenta
ali vlakna ni‘ja od 9 decitekstov,
pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 40% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. {t. 5404 ali 
5405, impregnirani, prevle~eni, 
oblo‘eni z gumo ali plasti~no maso

- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki 
niso prekrite s tekstilom.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2925

- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 Metalizirana preja, posukana ali ne, 
izdelana iz tekstilne preje, trakov, in 
podobno iz tar. {t. 5404 ali 5405, in 
kombinirana s kovino v obliki niti, 
traku ali prahu ali prevle~ena s 
kovino

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5606 Posukana preja, trakovi in podobno 
iz tar. {t. 5404 ali 5405 (razen tiste iz 
tar. {t. 5605 in posukane preje iz 
konjske ‘ime); ‘eniljska preja 
(v{tev{i ‘eniljsko prejo); efektno 
vozli~asta preja

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih in sinteti~nih rezanih vla-

ken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. {t. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. {t.

5503 ali 5506, ali
-filamentni traki iz polipropilena iz 
tar. {t. 5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega filamenta 
ali vlakna manj{a od 9 decitekstov, 
pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iz druge klobu~evine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e priprav-
ljenih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna ali jute,
- preje iz sinteti~nih ali umetnih fila-

mentov,
- naravnih vlaken, ali
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje.

Tkanina iz jute se lahko uporablja  
kot podloga.

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane tekstilne 
obloge; ~ipke; tapiserije; pozamen-
tarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e pripravljenih za pre-
denje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5805 Ro~no tkane tapiserije (vrsta: gobe-
lin, flandrijske, beauvais, aubusson 
in podobne) in z iglo izdelane tapi-
serije (npr.: z drobnim in kri‘nim 
vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

5810 Vezenine v metra‘i, trakovih ali 
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

5901 Tekstilne tkanine, prevle~ene z lepi-
lom ali {krobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo knjig 
in podobne namene: tkanine za 
kopiranje; platna, pripravljena za 
slikanje, toge tkanine (bugram) in 
podobne tkanine, ki se uporabljajo 
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902 Kord tkanine za avtomobilske 
pla{~e iz preje in najlona, poliestra 
in viskoznega rajona velike jakosti:

- Z vsebnostjo do vklju~no 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemi~nih materialov ali 
tekstilne ka{e.

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevle~ene ali prekrite 
ali laminirane s plasti~nimi masami, 
razen tistih iz tar. {t. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5904 Linolej, v{tev{i rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani prevle~eni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
le~ene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plasti~nimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sinteti~nih ali umetnih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje,

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

5906 Guminirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. {t. 5902:

- Pletene ali kva~kane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih in ne~esanih ali
kako druga~e predelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge tkanine iz sinteti~ne fila-
ment preje, ki vsebuje ve~ kot 90%
tekstilnih materialov po te‘i

Izdelava iz kemi~nih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, druga~e impreg-
nirane, premazane, prevle~ene ali 
prekrite; platna, poslikana platna za 
odrske kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% cene 
izdelka franko tovarna.

5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, pe~i, v‘igalnike, 
sve~e ipd.; ‘arilne mre‘ice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali neimpregnirani:

- @arilne mre‘ice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

5909 do 
5911

Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo:

- Diski ali obro~i za poliranje, razen
iz klobu~evine iz tar. {t. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin 
ali krp iz tar. {t. 6310.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge
tehni~ne namene, podlo‘ene ali
nepodlo‘ene s klobu~evino, prev-
le~ene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskon~ne, z eno ali ve~ osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
ve~ osnovami in/ali votki iz tar. {t.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:

-preja iz politetrafluoretilena,2

-preje, ve~nitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali pre-
vle~ene s fenolno smolo,

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz aromati~nih poliamidov,
dobljenih s polikondenzacijo 
m-fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-monofilamenta iz politetrafluo-
retilena,2

-preje iz sinteti~nih tekstilnih vla-
ken iz poli-p-fenilentereftalami-
da,

-preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in oja~ene z akril-
no prejo,2

-kopoliestrskih monofilamentov iz
poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4 cikloheksandietano-
la in izoftalne kisline,

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e predela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

- Drugo Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, razen vlaken, nemikanih in
ne~esanih ali kako druga~e obdela-
nih za predenje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

60. pgl. Pleteni ali kva~kani materiali Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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61. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, pleteni 
ali kva~kani:

- Dobljeni s {ivanjem ali druga~nim
sestavljanjem, iz dveh ali ve~ ko-
sov pletene ali kva~kane tkanine,
ki je urezana v dolo~eno obliko ali
dobljena v neposredno obdelova-
nje

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

ex 62. pgl. Obla~ila in obla~ilni dodatki, ki niso 
pletena ali kva~kana; razen:

Izdelava iz preje.2

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in 
ex 6211

Obla~ila in obla~ilni dodatki, 
‘enska, dekli{ka in za dojen~ke, 
vezeni

Izdelava iz preje. 2

ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vle~enih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje.2

ali
Izdelava iz neprevle~ene tkanine, ~e 
vrednost uporabljene neprevle~ene 
tkanine ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna.

6213 in 
6214

Rob~ki, ‘epni rob~ki, {ali, e{arpe, 
rute, naglavne rute, tan~ice in 
podobni izdelki:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali kon~nima 
operacijama (kot so razma{~evanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na kr~enje, 
trajna zaklju~na obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine iz tar. {t. 6213 in 6214 ne pre-
sega 47,5% cene izdelka franko 
tovarna.

6217 Drug gotov pribor za obla~ila, deli 
obla~il ali pribora za obla~ila, razen 
tistih iz tar. {t. 6212:

- Vezeni Izdelava iz preje1 
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1

- Ognje-varna oprema iz tkanin,
prevle~ena s folijo aluminizirane-
ga poliestra

Izdelava iz preje.1,2

ali

Izdelava iz neprevle~ene tkanine, pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
neprevle~ene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.1 

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Medvloge za ovratnike in
man{ete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali

uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi Izdelava iz preje.1 

ex 63. pgl. Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; pono{ena - rabljena 
obla~ila in rabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6301 do 
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo:

- Iz klobu~evine ali iz nekaterih tka-
nin

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi:

--vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,3

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletenih ali kva~kanih), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,3

1. Glej Uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
3. Za pletene ali kva~kane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s {ivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali

kva~kanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. 

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6305 Vre~e in vre~ke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sinteti~nih rezanih

vlaken, nemikanih ali ne~esanih ali
kako druga~e obdelanih za prede-
nje, ali

- kemi~nih materialov ali tekstilne
ka{e.

6306 Cerade, jadra za plovila, jadralne 
deske ali suhozemna plovila, 
zunanje platnene zavese, {otori in 
izdelki za taborjenje

- Netkani Izdelava iz:1,2

- naravnih vlaken ali
- kemi~nih materialov ali tekstilne

ka{e.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

6307 Drugi gotovi izdelki, v{tev{i kroje 
za obla~ila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

6308 Garniture, ki so sestavljene iz tka-
nine in preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje preprog in pre-
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tek-
stilnih izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v kompletu mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, ~e ne bi bil v kompletu. Pred-
meti brez porekla pa se lahko 
vklju~ijo, ~e njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene kompleta 
franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev; gama{e in podobni izdelki; 
razen:

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., razen spajanja gornjih delov, 
pritrjenih na notranje podplate ali 
druge komponente podplatov iz tar. 
{t. 6406.

6406 Deli obutve (v{tev{i zgornje dele, 
pritrjene ali ne na podplate, razen na 
zunanje podplate), odstranljivi 
vlo‘ki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gama{e, ovija~i in 
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me{anice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5. 
2. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 65. pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala iz 
klobu~evine, izdelani iz tulcev, 
sto‘cev in drugih izdelkov iz tar. {t. 
6501, v{tev{i tudi podlo‘ene ali 
okra{ene

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1

6505 Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv 
ali pleteni ali izdelani iz ~ipke, 
klobu~evine ali drugih tekstilnih 
proizvodov (razen trakov), tudi 
okra{ene ali podlo‘ene; mre‘ice za 
lase iz kakr{negakoli materiala, 
okra{eni ali podlo‘eni ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1

ex 66. pgl. De‘niki, son~niki, sprehajalne 
palice, palice-stol~ki, bi~i, koroba~i 
in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

6601 De‘niki in son~niki (v{tev{i palice-
de‘nike, vrtne son~nike in podobne 
de‘nike)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

67. pgl. Preparirano perje in puh in izdelki iz 
njih; umetno cvetje; lasuljarski 
izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
azbesta, sljude, ali podobnih materi-
alov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta, me{anice na 
osnovi azbesta ali na osnovi azbesta 
in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t.

ex 6814 Izdelki iz sljude, v{tev{i aglome-
rirano ali rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali drugih materi-
alov

Izdelava iz obdelane sljude (v{tev{i 
aglomerirano ali rekonstituirano).

1. Glej Uvodno opombo 6.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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69. pgl. Kerami~ni izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 70. pgl. Steklo in stekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7006 Steklo iz tar. {t. 7003, 7004 ali 7005, 
upognjeno, z obdelanimi robovi, 
gravirano, luknjano, emajlirano ali 
druga~e obdelano, neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7008 Ve~zidni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirom ali 
brez njega, v{tev{i tudi vzvratna 
ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7001.

7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, 
fiole, ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vlaganje, 
~epi, pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Bru{enje steklenih proizvodov, ~e 
vrednost nebru{enih steklenih proiz-
vodov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

7013 Stekleni izdelki za namizno in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. {t. 7010 
ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Bru{enje steklenih proizvodov, ~e 
vrednost nebru{enih steklenih
proizvodov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ali

Ro~no okra{evanje (razen sitotiska), 
ro~no pihanje steklenih izdelkov, ~e 
vrednost ro~no pihanih steklenih 
izdelkov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna.

ex 7019 Izdelki iz steklenih vlaken (razen 
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken,

rovinga, preje ali pe~enih niti, ali
- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, in izdelki iz njih, imitacija 
nakita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, obde-
lani, za~asno nanizani zaradi la‘jega 
transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 7102
ex 7103 in 
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni 
(naravni, sinteti~ni ali rekonstru-
irani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane Izdelava iz materialov, ki niso 
uvr{~eni v tar. {t. 7106, 7108 ali 
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemi~na 
separacija plemenitih kovin iz tar. {t. 
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. {t. 
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z 
navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v ob-
liki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, 
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kov-
inami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s ple-
menitmi kovinami, neobdelanih.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7116 Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldragih kam-
nov (naravnih, sinteti~nih ali rekon-
struiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih niti ne prevle~enih s ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

ex 72. pgl. @elezo in jeklo; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7207 Polizdelki iz ‘eleza ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7201, 
7202, 7203, 7204 ali 7205.

7208 do 
7216

Plo{~ati valjani izdelki, palice in 
profili iz ‘eleza ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206.

7217 Hladno vle~ena ‘ica iz ‘eleza ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
palice in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7218.

7223 Hladno vle~ena ‘ica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

Polizdelki, plo{~ati valjani izdelki, 
toplo valjane palice v ohlapno navi-
tih kolobarjih, kotniki in profili iz 
drugih vrst legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz legiranih ali nele-
giranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primar-
nih oblik iz tar. {t. 7206, 7218 ali 
7224.

7229 Hladno vle~ena ‘ica iz drugih vrst 
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. {t. 
7224.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 73. pgl. @elezni in jekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7302 Deli za ‘elezni{ke in tramvajske 
tire, iz ‘eleza ali jekla; tirnice, 
vodila in zobate tirnice, kretni{ki 
jezi~ki, kri‘i{~a, spojne palice in 
drugi deli kretnic, pragovi, tirne 
veznice, tirna le‘i{~a, klini za tirna 
le‘i{~a, podlo‘ne plo{~e, 
pri~vr{~evalne plo{~ice, distan~ne 
palice, drugi deli, posebej konstru-
irani za postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206.

7304, 7305 
in 
7306

Cevi in votli profili iz ‘eleza in jekla 
(razen iz litega ‘eleza)

Izdelava iz materialov iz tar. {t. 7206, 
7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi in votle profile, iz 
nerjavnega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz ve~ 
delov

Stru‘enje, vrtanje, {iritev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje s 
pe{~enim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko 
tovarna.

7308 Konstrukcije (razen monta‘nih kon-
strukcij iz tar. {t. 9406) in deli kon-
strukcij (npr. mostovi in elementi za 
mostove, vrata za zapornice, stolpi, 
predal~ni stebri, strehe, stre{na 
orodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, opa‘i, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz ‘eleza ali jekla; 
plo~evine, palice, kotniki in profili 
cevi in podobno, pripravljeni za 
uporabo v konstrukcijah; iz ‘eleza 
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajao v drugo tar. {t., 
kot je tar. {t. izdelka. Zvarjeni kotniki 
in profili iz tar. {t. 7301 se ne smejo 
uporabljati.

ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. {t. 
7315 ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 74. pgl. Baker in bakreni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7401 Bakrenec, cementni baker (precipi-
tat bakra)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7402 Nerafinirani baker; bakrene anode 
(pozitivne elektrode) za elektrolitno 
rafinacijo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7403 Rafinirani baker in bakrove zlitine:

- Rafinirani baker Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

- Bakrove zlitine Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 75. pgl. Nikelj in nikljevi izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7501 do 
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja 
in drugi vmesni izdelki metalurgije 
niklja; surovi nikelj; nikljasti 
odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 76. pgl. Aluminij in izdelki iz aluminija; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7601 Aluminij, surovi Izdelava s toplotno ali elektronsko 
obdelavo iz nelegiranega aluminija 
ali iz aluminijevih odpadkov in 
ostankov.

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 7616 Izdelki iz aluminija, razen gaze, tka-
nin, re{etk, mre‘, ograj ali zaklonov, 
materiala za oja~anje in podobnih 
materialov (v{tev{i neskon~ne tra-
kove) iz aluminijaste ‘ice in ekspan-
dirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka. Lahko se uporabljajo
gaza, tkanine, re{etke, mre‘e, ogra-
je ali zakloni, materiali za oja~anje
in podobni materiali (v{tev{i tudi
neskon~ne trakove) iz aluminijaste
‘ice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

 77. pgl. Rezervirano za mo‘no bodo~o upo-
rabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svin~eni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7801 Surovi svinec:

- Rafiniran svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work lead").

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
{t. 7802.

7802 Svin~eni odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
{t. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostru‘ki iz tar. 
{t. 8002.

8002 in 8007 Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

81. pgl. Druge navadne kovine; kermeti; nji-
hovi izdelki:

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, uvr{~enih v 
isto tar. {t., kot je tar. {t. izdelka, ne 
presega 50% cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, no‘arski izdelki, ‘lice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

8206 Orodje iz dveh ali ve~ tar. {t. 8202 
do 8205 v garniturah za prodajo na 
drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., 
razen 8202 do 8205. Orodje iz tar. {t. 
8202 do 8205 se lahko sestavi v gar-
niture, ~e njihova vrednost ne presega 
15% cene garniture franko tovarna.

8207 Izmenljivo orodje za ro~no obdelo-
valne priprave na mehani~ni pogon 
ali brez njega ali za obdelovalne 
stroje (npr. za stiskanje, kovanje, 
prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje, grezenje, rezkanje, 
stru‘enje ali navijanje ali odvijanje 
vijakov), v{tev{i matice za valjanje 
ali ekstrudiranje kovine in orodje za 
vrtanje skal in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

8208 No‘i in rezila, za stroje ali 
mehani~ne priprave 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211 No‘i z rezili, nezobljenimi ali nena-
zobljenimi (v{tev{i vrtnarske no‘e), 
razen no‘ev iz tar. {t. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji in rezila iz navadnih 
kovin.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8214 Drugi no‘arski izdelki (npr. stroji za 
stri‘enje, mesarske in kuhinjske 
seka~e, mesarske sekire in no‘i za 
sekljanje mesa, no‘i za papir); gar-
niture in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (v{tev{i tudi pilice za 
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji iz navadnih kovin.

8215 @lice, vilice, zajemalke, penovke, 
lopatice za serviranje kola~ev, no‘i 
za ribe, no‘i za maslo, prijemalke za 
sladkor in podobni kuhinjski in 
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporab-
ljajo ro~aji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomati~na zapirala 
za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. {t. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost ne pre-
sega 20% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz tar. {t. 
8306, ~e njihova vrednost ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji; kotli, stroji in 
mehani~ne naprave; njihovi deli; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8401 Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.1

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

1. To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 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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8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo paro z nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8403 
in 
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tis-
tih iz tar. {t. 8402 in pomo‘ne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgoreva-
njem, na v‘ig s sve~kami, z 
izmeni~nim ali vrtilnim gibanjem 
bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8408 Batni motorji z notranjim zgoreva-
njem, na v‘ig s kompresijo (dizelski 
ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8409 Deli, ki so primerni izklju~no ali 
prete‘no za motorje iz tar. {t. 8407 
ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8411 Turboreaktivni motorji, turbopropel-
erski motorji in druge plinske tur-
bine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8413 Tla~ne ~rpalke z rotacijskim giba-
njem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8414 Industrijske nape, ventilatorji in 
podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8415 Klimatizacijske naprave z ventila-
torjem na motorni pogon in elementi 
za spreminjanje temperature in 
vla‘nosti, v{tev{i tiste stroje, pri 
katerih vla‘nosti ni mogo~e posebej 
regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8418 Hladilniki, zmrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zmrzovanje, 
elektri~ni in drugi; toplotne ~rpalke, 
razen klimatizacijskih naprav iz tar. 
{t. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne ka{e, papirja 
in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2947

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8423 Tehtnice (razen tehtnic z ob~utlji-
vostjo do 5 cg oz. 0,05 g), v{tev{i 
stroje za {tetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja te‘e; 
ute‘i in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, raz-
kladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8429 Buldo‘erji, angledo‘erji, grejderji, 
ravnalniki, skreperji, bagri, nakla-
dalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
smuke in stroji za izdiranje pilotov; 
sne‘ni plugi in sne‘ni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8431, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8431 Deli za cestne valjarje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8439 Stroji za proizvodnjo ka{e iz vlak-
nastih celuloznih materialov ali za 
proizvodnjo ali dovr{evanje papirja 
ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8441 Drugi stroji za predelavo papirne 
ka{e, papirja ali kartona, v{tev{i 
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v isto tar. {t.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar. {t., ki se uporabljajo 
v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8448 Pomo‘ni stroji in naprave za upo-
rabo s stroji iz tar. {t. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8452 [ivalni stroji, razen strojev za 
{ivanje knjig iz tar. {t. 8440; oma-
rice, stojala in pokrovi, predvideni 
za {ivalne stroje; igle za {ivalne 
stroje:

- [ivalni stroji (samo veri‘asti
vbod), z glavo, te‘ko ne ve~ kot
16 kg, brez motorja, ali 17 kg z
motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna,

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega
materiala s poreklom, in

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti, kva~kanje in cik-cak
morajo biti ‘e s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter nji-
hovi deli in pribor iz tar. {t. 8456 do 
8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8469 do
8472

Pisarni{ki stroji (npr.: pisalni stroji, 
ra~unski stroji, stroji za avtomatsko 
obdelavo podatkov, razmno‘evalni 
stroji, stroji za spajanje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8480 Livarski okviri za livarne; modelne 
plo{~e; modeli za kalupe; kalupi za 
kovino (razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, mineralne 
materiale, gume ali plasti~ne mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

8482 Kotalni le‘aji Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali ve~ plasti kovine; garniture 
tesnil, razli~ne po sestavi materiala, 
v vre~kah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski ~epi (tesnila)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8485 Deli strojev ali naprav brez elek-
tri~nih priklju~kov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali drugih elek-
tri~nih delov, ki so omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 85. pgl. Elektri~ni stroji in oprema ter nji-
hovi deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje in repodukcijo televizijske 
slike in zvoka ter deli in pribor za te 
proizvode; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8501 Elektromotorji in elektri~ni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8503, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8502 Elektri~ni generatorski agregati in 
rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8501 ali 8503, uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8504 Napajalniki za stroje za avtomati~no 
obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; 
zvo~niki, v{tev{i zvo~nike v zvo~nih 
omaricah; avdio-frekven~ni elek-
tri~ni oja~evalniki; kompletne elek-
tri~ne enote za oja~evanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8519 Gramofoni z vgrajenim oja~evalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plo{~e, kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne pre-
sega 30% cene izdelka 
franko tovarna.

8520 Magnetofoni in drugi aparati za sne-
manje zvoka, v{tev{i aparate z vgra-
jenimi napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo 
slike in zvoka, ki imajo vgrajen 
video-tuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8522 Deli in pribor, uporabni predvsem 
ali v glavnem z aparati iz tar. {t. 
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8523 Pripravljeni in prazni nosilci za 
zvo~na in podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 37. 
poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plo{~e, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vklju~no z zvo~nimi in 
drugimi, v{tev{i matrice in gal-
vanske odtise za proizvodnjo plo{~, 
razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plo{~

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8523 uporabljajo samo do vredno-
sti 10% cene izdelka franko tovar-
na.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo in radiodifuzijo ali 
televizijo, v{tev{i oddajnike z vdela-
nim sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; video kamere 
za snemanje posami~nih slik in 
druge video snemalne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8526 Radarji, pomo‘ne naprave za radio-
navigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
v{tev{i sprejemnike, kombinirane v 
istem ohi{ju z aparatom za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8528 Televizijski sprejemniki, kombini-
rani ali nekombinirani v istem 
ohi{ju z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji in 
videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8529 Deli, ki so predvsem ali v glavnem 
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
{t. 8525 do 8528:

- Izklju~no ali prete‘no primerni za
uporabo pri aparatih za video sne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8535 
in
8536

Elektri~ni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tri~nih tokokrogov ali za povezavo z 
elektri~nimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8538, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8537 Table, plo{~e, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene z dvema 
ali ve~ aparati iz tar. {t. 8535 ali 
8536, za elektri~no krmiljenje ali 
razdeljevanje elektri~nega toka, 
v{tev{i tiste z vdelanimi instrumenti 
ali aparati iz 90. poglavja, razen 
komutacijskih aparatov iz tar. {t. 
8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8538, uporabljajo samo do vred-
nosti 10% cene izdelka franko to-
varna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodni{ki elementi, razen 
silicijevih rezin, ki {e niso razrezane 
v ~ipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot je
tar. {t. izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvr{~eni v tar. {t.
8541 ali 8542, uporabljajo skupaj
samo do vrednosti 10% cene izdel-
ka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

8544 Izolirana ‘ica (v{tev{i lakirano in 
anodizirano ‘ico), kabli (v{tev{i 
koaksialne kable) in drugi izolirani 
elektri~ni vodniki, s konektorjem ali 
brez; kabli iz opti~nih vlaken, kom-
binirani z elektri~nimi vodniki ali 
ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8545 Ogljene elektrode, ogljene {~etke, 
oglje za svetilke, oglje za baterije in 
drugi izdelki iz grafita ali drugega 
oglja, s kovino ali brez nje, za elek-
tri~ne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8546 Elektri~ni izolatorji iz kakr{negakoli 
materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8547 Izolirni deli za elektri~ne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v celoti 
iz izolirnega materiala ali samo z 
manj{imi kovinskimi komponen-
tami (npr. tulci z navojem), vdela-
nimi med stiskanjem izklju~no 
zaradi vezave, razen izolatorjev iz 
tar. {t. 8546; cevi za elektri~ne vod-
nike in spojke zanje, iz navadnih 
kovin, oblo‘ene z izolirnim materia-
lom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in elektri~nih aku-
mulatorjev; iztro{ene primarne 
celice; iztro{ene primarne baterije in 
iztro{eni elektri~ni akumulatorji; 
elektri~ni deli strojev in aparatov, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na dru-
gem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 86. pgl. @elezni{ke ali tramvajske lokomo-
tive, vozni park in njihovi deli; 
‘elezni{ki ali tramvajski tirni sklopi 
in pribor in njihovi deli; mehanska 
(vklju~no elektromehanska) oprema 
za prometno signalizacijo vseh vrst; 
razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8608 @elezni{ki in tramvajski tirni sklopi 
in pribor; mehanska (v{tev{i elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v ‘elezni{kem, tramvaj-
skem in cestnem prometu, prometu 
na notranjih vodnih poteh, 
parkiri{~ih, lukah ali letali{~ih; nji-
hovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 87. pgl. Vozila, druga, razen ‘elezni{kih ali 
tramvajskih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

8709 Samovozna tovorna vozila, brez 
naprav za dviganje ali manipu-
liranje, ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladi{~ih, pristani{~ih ali na 
letali{~ih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vle~na vozila, ki se upo-
rabljajo na peronih ‘elezni{kih 
postaj; njihovi deli 

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8710 Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, v{tev{i tista, ki so 
opremljena z oboro‘itvenimi sred-
stvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 Motorna kolesa (v{tev{i mopede) in 
kolesa s pomo‘nim motorjem, z 
bo~no prikolico ali brez nje; bo~ne 
prikolice:

- Z batnim motorjem (razen rota-
cijskih batnih motorjev) in pro-
stornino cilindrov:

-- do 50 cm3 

-- nad 50 cm3

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8712 Kolesa brez krogli~nih le‘ajev Izdelava iz materialov iz vseh tar. {t., 
razen tistih iz tar. {t. 8714.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

8715 Otro{ki vozi~ki in njihovi deli Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila; druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 88. pgl. Letala, vesoljska vozila in njihovi 
deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 8804 Roto{uti Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i druge materiale iz tar. 
{t. 8804.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

8805 Oprema za lansiranje letal; krovna 
prestrezala letal in podobna oprema; 
naprave za treniranje letenja na tleh; 
deli navedenih proizvodov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

89. pgl. Ladje, ~olni in plavajo~e kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Ne sme se uporab-
ljati ladijske trupe iz tar. {t. 8906 .

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 90. pgl. Opti~ni, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirur{ki instrumenti 
in aparati; njihovi deli in pribor; 
razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9001 Opti~na vlakna in kabli iz opti~nih 
vlaken razen iz tar. {t. 8544; listi in 
plo{~e iz polarizirajo~ega materi-
ala; le~e (v{tev{i kontaktne le~e), 
prizme, zrcala in drugi opti~ni ele-
menti, iz kakr{negakoli materiala, 
nemontirani, razen takih opti~no 
obdelanih steklenih elementov 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Le~e, prizme, zrcala in drugi opti~ni 
elementi, iz kakr{negakoli materi-
ala, montirani, ki so deli ali pribor 
instrumentov ali aparatov, razen 
takih opti~nih neobdelanih steklenih 
elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9004 O~ala in podobni izdelki in njihovi 
deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 9005 Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), opti~ni teleskopi in 
njihova stojala, razen astronomskih 
refrakcijskih teleskopov in njihovih 
podstavkov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9006 Fotografske naprave, razen kine-
matografskih kamer, fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
‘arnice, razen bliskovnih ‘arnic z 
elektri~nim v‘igom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9007 Kinematografske kamere in projek-
torji, v{tev{i tiste z vgrajenimi apa-
rati za snemanje ali reprodukcijo 
zvoka

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Opti~ni mikroskopi, v{tev{i tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo in mikroprojekcijo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov brez porekla ne presega vred-
nosti uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9014 Drugi navigacijski instrumenti in 
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9015 Geodetski (v{tev{i fotografski), 
oceanografski, hidrolo{ki, meteo-
rolo{ki, geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9016 Tehtnice z ob~utljivostjo do 
vklju~no 5 centigramov (0,05g), z 
ute‘mi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9017 Instrumenti in aparati za risanje, 
ozna~evanje ali matemati~no 
ra~unanje (npr. risalni aparati, pan-
tografi, kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska ra~unala, 
ra~unala v obliki okrogle plo{~e); 
ro~ni instrumenti za merjenje 
dol‘ine (npr. merilne palice in tra-
kovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9018 Medicinski, kirur{ki, 
zobozdravni{ki in veterinarski 
instrumenti in aparati, v{tev{i scinti-
grafske, elektromedicinske aparate 
in aparate za preiskavo vida:

- Zobozdravni{ki stoli z vgrajenimi
zobozdravni{kimi napravami ali
zobozdravni{ki pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar. {t., v{tev{i materiale iz tar. {t. 
9018.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Drugi Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati 
za masa‘o; aparati za psiholo{ka 
testiranja; aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, 
umetno dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9020 Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask brez 
mehani~nih delov in zamenljivih fil-
trov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna.

9024 Stroji in aparati za preizku{anje 
trdote, natezne trdnosti ali odpor-
nosti na tlak, elasti~nosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala (npr.: 
kovin, lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plasti~ne mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9025 Hidrometri in podobni merilniki, 
termometri, pirometri, barometri, 
higrometri (vlagomeri) in psi-
hometri, tudi kombinacije teh 
instrumentov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9026 Instrumenti in aparati za merjenje 
ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali 
drugih spremenljivih veli~in pri 
teko~inah ali plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, mano-
metri, merilniki toplote, {tevci 
porabe toplote); razen instrumentov 
in aparatov iz tar. {t. 9014, 9015, 
9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemi~ne analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); instru-
menti in aparati za preizku{anje 
viskoznosti, poroznosti, raztezanja, 
povr{inske napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, akusti~na in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(v{tev{i ekspozimetre); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, teko~in ali elektri~ne energije, 
v{tev{i merilnike za njihovo umer-
janje

- Deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9029 [tevci vrtljajev, {tevci proizvodnje, 
kilometrski {tevci, {tevci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti in taho-
metri, razen tistih, ki se uvr{~ajo v 
tar. {t. 9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji 
in drugi instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo elektri~nih 
veli~in, razen merilnikov iz tar. {t. 
9028; instrumenti in aparati za mer-
jenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, 
rentgenskih, kozmi~nih ali drugih 
ionizirajo~ih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9031 Instrumenti, aparati in stroji za mer-
jenje ali kontrolo, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju; projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9032 Instrumenti in aparati za 
avtomati~no regulacijo ali krmi-
ljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, naprave, instru-
mente ali aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

ex 91. pgl. Ure in osebne ure in njihovi deli; 
razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

9105 Druge ure Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9109 Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri vrednost vseh uporab-
ljenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih ma-
terialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9110 Kompletni mehanizmi za osebne ali 
druge ure, nesestavljeni ali delno 
sestavljeni ({ablone); nekompletni 
mehanizmi za osebne ali druge ure, 
sestavljeni; grobi urni mehanizmi za 
osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporab-

ljenih materialov ne presega 40%
cene izdelka franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
materiali, uvr{~eni v tar. {t. 9114,
uporabljajo samo do vrednosti 10%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9111 Ohi{ja za osebne ure in deli ohi{ij Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

9112 Ohi{ja za hi{ne, pisarni{ke in 
podobne ure in ohi{ja podobne vrste 
za druge proizvode iz tega poglavja 
in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2963

9113 Jermen~ki in zapestnice za ro~ne ure 
in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevle~eni ali
ne s plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

92. pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna.

93. pgl. Oro‘je in strelivo; njuni deli in pri-
bor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 94. pgl. Pohi{tvo; posteljnina, ‘imnice, 
nosilci za ‘imnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; svetilke in 
druga svetila, ki niso omenjena ali 
zajeta na drugem mestu; osvetljeni 
znaki, osvetljene plo{~ice z imeni in 
podobno; monta‘ne zgradbe;
razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohi{tvo iz navadnih kovin, z vde-
lano nenapolnjeno bomba‘no 
tkanino, katere te‘a ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.
ali
Izdelava iz bomba‘ne tkanine, ki je 
‘e pripravljena za uporabo iz tar. {t. 
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25%

cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni materiali ‘e

s poreklom in se uvr{~ajo v druge
tar. {t., razen tar. {t. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna.

9405 Svetilke in druga svetila, v{tev{i 
reflektorje in njihove dele, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu; osvetljeni napisi, osvetljene 
plo{~ice z imeni in podobno, s fiksi-
ranim svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9406 Monta‘ne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

ex 95. pgl. Igra~e, rekviziti za dru‘abne igre in 
{port; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvr{~eni v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

9503 Druge igra~e; zmanj{ani modeli in 
podobni modeli za igro, v{tev{i tudi 
s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9506 Glave za palice za golf in njihovi 
deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko uporabijo 
grobo obdelani bloki.

ex 96. pgl. Razni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov ‘ivalskega, ras-
tlinskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar. {t.

ex 9603 Metle in {~etke (razen metel iz pro-
tja ter {~etk iz materialov veveri~je 
ali podlasi~je dlake) mehani~ne pri-
prave za ~i{~enje podov, ro~ne, brez 
motorja: soboslikarski vlo‘ki in 
valji, brisalniki za pod in omela

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna.

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebno nego, za {ivanje ali ~i{~enje 
obutve ali obleke

Vsak predmet v kompletu mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, 
~e ne bi bil vklju~en v komplet. 
Lahko pa se vklju~ijo predmeti brez 
porekla, ~e njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene kompleta 
franko tovarna.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dol‘ini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanj{o te‘o 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemi~nimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2.  Carinski organi Slovenije in Litve si lahko pridr‘ijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati poobla{~enim
tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogo~a njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko {tevilko, tiskano ali ne, ki
omogo~a njegovo identifikacijo.

9606 Gumbi, pritiska~i, zaklopni gumbi, 
gumbi za srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokon~ani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

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. Lahko pa se upora-
bljajo peresa in njihove konice iz iste 
tar.{t.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali druga~e pripravljeni za odtisko-
vanje, v{tev{i trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za ‘ige, pre-
pojene ali neprepojene, s {katlo ali 
brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali

uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot je tar.
{t. izdelka, in

- vrednost vseh uporabljenih materi-
alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.

ex 9613 Piezo v‘igalniki Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz tar. {t. 9613 ne presega 
30% cene izdelka franko tovarna.

ex 9614 Toba~ne pipe ali glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih blokov.

97. pgl. Umetni{ki predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvr{~ajo v drugo tar. {t., kot 
je tar. {t. izdelka.

Tar. {t. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^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

____________________________________________________

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava) 
(navedba neobvezna)

������������������������������������������LQ
����������������������������������
____________________________________________________

                   (navesti dr‘ave, skupine dr‘av ali teritorije)

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 
enota 
(l, m3, itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava 
Izvozni dokument (2) 
Tip .......................... [t. .............................
Carinski organ:............................................
Dr‘ava ali ozemlje izdaje: ..........................
....................................................................
....................................................................
Datum  .......................................................
....................................................................

                                      (Podpis)

@ig

12. IZJAVA IZVOZNIKA
3RSLVDQL� L]MDYOMDP�� GD� ]JRUDM� QDYHGHQR� EODJR
L]SROQMXMH� YVH� SRJRMH� SRWUHEQH� ]D� L]GDMR� WHJD
SRWUGLOD�

Kraj in datum ....................................................

...........................................................................

�3RGSLV����
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1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napa~ne navedbe
pre~rtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske
oblasti dr‘ave ali ozemlja izdaje.

2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  biti zaporedna {tevilka. Neposredno
pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna ~rta. Neuporabljen prostor mora biti pre~rtan tako, da je dodajanje naknad-
nih podatkov onemogo~eno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi obi~aji tako natan~no, da se lahko identificira.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 14. REZULTAT KONTROLE

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

je to potrdilo resni~no izdal naveden carinski organ 
in da so navedbe, ki jih vsebuje to~ne

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o vero-
dostojnosti in to~nosti (glej prilo‘ene opombe)

......................................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

����������������������������������������������������������

                                                           @ig

......................................................................................................
�SRGSLV�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(1) Ozna~i z X ustrezno navedbo.

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

.....................................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

                                                          @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 neobvezna)

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,m3,itd.)

10. Ra~uni 
(navedba 
neobvezna)
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IZJAVA  IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo prilo‘enega potrdila;

NAVAJAM okoli{~ine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRILAGAM naslednja dokazila(1):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predlo‘il vsa dodatna dokazila, ki jih le-te {tejejo kot potrebna za 
izdajo prilo‘enega potrdila, kot tudi pristajam, ~e je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoli{~in izdelave 
omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo prilo‘enega potrdila za to blago.

��������������������������������������������������
�.UDM�LQ�GDWXP�

���������������������������������������������������
�3RGSLV�

_____________________________________________________

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, ra~uni, izjave proizvajalca, itd., ki se nana{ajo na v izdelavi uporabljene izdelke
ali na v enakem stanju ponovno izvo‘eno blago.
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PRILOGA  IV

Izjava na fakturi

Izjava na fakturi,  za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

Angle{ka ina~ica:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1a)) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of  ............. preferential origin (2a).

Slovenska ina~ica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom  (pooblastilo carinskih organov {t. ... (1b)) izjavljam, da ~e ni druga~e jasno navedeno, ima
blago preferencialno ...........(2b) poreklo.

Litvanska ina~ica:

Siame dokumente i{vardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr. ... (1c)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra .....
(2c) preferencines kilmes prekes.

Francoska ina~ica:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1d)) déclare que, sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2d).

Nem{ka ina~ica:

Der Ausführer (Ermachtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1e)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass
diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte  ... Ursprungswaren sind (2e).

................................................................. 3      
�����������������.UDM�LQ�GDWXP�

................................................................. 4      
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno 
navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)

1. Kadar  izjavo na ra~unu  izdela poobla{~eni izvoznik v smislu 22. ~lena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana {tevilka pooblastila.
^e  izjavo na ra~unu ne daje poobla{~eni izvoznik se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2. a) Slovenian, Lithuanian
b) slovensko, litvansko
c) sloveni{kos, lietuvi{kos
d) slovene, lituanienne
e) slowenisch, litauisch
Status porekla se lahko ozna~i z ustrezno dvo{tevil~no alfanumeri~no kodo - SI, LT.

3. Te navedbe se lahko izpustijo, ~e so informacije vsebovane na samem dokumentu.
4. Glej tudi peti odstavek 21.~lena tega Protokola. V primerih, kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nana{a tudi na navedbo

imena podpisnika.
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OBČINE

BRASLOVČE

912. Poslovnik Občinskega sveta občine Braslovče

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št.37/99) je Občinski svet Občine Braslovče na seji
dne 24. 2. 2000 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Braslovče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno-pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom. Pečat ima v zgornji krožnici napis: Obči-
na, v spodnjem delu krožnice napis: Braslovče, v notranji
krožnici pa naziv občinskega organa “OBČINSKI SVET”.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo vodja
občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov man-
dat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu, če ta ni izglasovan, pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandi-
data ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.



Stran 2972 / Št. 20 / 6. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenova-
ni kot predstavniki občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroš-
kov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali vodji
občinske uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobu-
do za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih
ukrepov iz njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in vodja občinske uprave. Če sta žu-
pan ali vodja občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo
nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma proučitev, lahko župan ali vodja občinske
uprave oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali vodja občinske uprave oziroma njun namest-
nik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita
pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude,
za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti
posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem, naj-
kasneje pa na prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.
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3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom sveta, najkasneje 7 dni
pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje
tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni
red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
članom občinskega sveta, podžupanu, predsedniku nadzor-
nega odbora občine, vodji občinske uprave in občinskim
vodstvom političnih strank, zastopanih v Občinskem svetu
občine Braslovče in KS.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov
sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-

ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji. Na le-tej pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za
sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma vodja
občinske uprave.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.

26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstev javnega obveščanja moti delo
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občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolni-
tev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razpra-
ve in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda na predlog predsedujoče-
ga ali treh svetnikov ob potrditvi večine prisotnih članov
občinskega sveta.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-

gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma vodja občinske uprave mne-
nje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik
delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnava-
lo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Potem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posa-
meznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljalca. Replika mora biti konkretna in se mora nanašati na v
napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predse-
dujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
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36. člen
Seje občinskega sveta morajo biti načrtovane tako, da

praviloma ne trajajo več kot štiri ure.
Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po

dveh urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen

predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazloži-
tev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.
Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dva-
krat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.

37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Pred-
lagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA” njen sprejem.

45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene

pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.

46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA” ali “PROTI” sprejemu predlagane odločitve.

48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet

tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četr-
tine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA” ali “PROTI” .

49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo določi občinski svet na predlog predsedujočega.
Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasova-
njem opravlja delavec občinske uprave, ki ga določi vodja
občinske uprave. Za glasovanje se natisne toliko enakih
glasovnic, kot je članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.
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Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa kateri kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik, ki mora

biti napisan v sedmih dneh po končani seji.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku, ki ga hrani občina, je treba predložiti original ali
kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano
na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi vodja občin-
ske uprave. Vodja občinske uprave lahko za vodenje zapi-
snika seje občinskega sveta pooblasti drugega delavca ob-
činske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih

sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravi-
co podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil in vodja občinske uprave, oziroma pooblaščeni
delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sred-
stev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziro-
ma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

53. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magneto-

fonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom seje.

Član občinskega sveta ima pravico poslušati magneto-
gram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave.

Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno županu. Župan naroči prepis, v primeru negativne
odločitve, pa je dolžan v roku treh dni svetniku posredovati
pisno obrazložitev odločitve.

54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi župan ali po njegovem
pooblastilu vodja občinske uprave na podlagi pisne zahteve
člana občinskega sveta. Original zahteve, odredba oziroma
sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za
svet

56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja vodja občinske
uprave z zaposlenimi v občinski upravi.

Vodja občinske uprave določi delavca v občinski upra-
vi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga
opravila potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih
mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi vodja občinske uprave. Vodja občinske
uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce
občinske uprave.
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7. Delovna telesa občinskega sveta

57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima sedem članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

59. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine, so naslednja:
– odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko pre-

moženje,
– odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infra-

strukturo,
– odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za normativne akte,
– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– komisija za celostno podobo Občine Braslovče.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih

zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta, ali na zahtevo župana. Pred sklicem
seje občinskega sveta mora župan pridobiti mnenja, stališča
oziroma predloge pristojnih odborov ali komisij. Pripravljeno
gradivo je odbor oziroma komisija dolžna obrazložiti in pri-
praviti stališča v sedmih dneh po prejetju gradiva.

60. člen
Odbor za družbene dejavnosti ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in
javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občin-
skemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga občin-
skemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove

pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb druž-
benih dejavnosti.

61. člen
Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premo-

ženje ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega
gospodarstva in obrti, trgovine, gostinstva in turizma), pro-
daje oziroma odtujitve premoženja, nakupa nepremičnin ali
premičnin, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem po-
dročju dela.

62. člen
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja ima sedem

članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva in razvoja
podeželja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem po-
dročju dela.

63. člen
Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastruk-

turo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in
gospodarjenja s prostorom in gospodarsko infrastrukturo
občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, obli-
kuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče
s predlogom odločitve.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem po-
dročju dela.

64. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima tri

člane.
Obravnava vprašanja iz področja preventive, varnosti in

vzgoje v cestnem prometu. V zvezi s temi vprašanji podaja
občinskemu svetu pobude in predloge in predlaga sprejem
ali spremembe splošnih aktov iz tega področja.

65. člen
Komisija za normativne akte ima sedem članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovni-

ka občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolni-
tev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, komisija
razlaga poslovnik občinskega sveta.
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66. člen
Komisija za celostno podobo Občine Braslovče ima

sedem članov.
Komisija pripravlja predloge o celostni podobi občine

in predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte iz njene pristojnosti na svojem področju dela.

67. člen
Komisija za vloge in pritožbe ima tri člane.
Komisija obravnava pritožbe in predloge občanov, v

katerih le-ti opozarjajo na določene probleme pri izvajanju
zakonov in občinskih aktov. Proučuje prošnje, pritožbe in
druge pobude splošnega pomena, ki jih pošljejo občani
občinskemu svetu in drugim organom ter ugotavlja vzroke
zanje. O pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in občin-
skih aktov, komisija obvesti pristojne odbore in delovna
telesa ter jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresni-
čevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov občanov.

68. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

69. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.

Predsednika odbora oziroma komisije imenujejo člani
odbora oziroma komisije izmed svojih članov.

Prvo sejo odbora oziroma komisije skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

70. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.

71. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

72. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

73. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij, skladov in društev, katerih delo je neposredno po-
vezano z obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

74. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

75. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih
predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko predlaga
občinskemu svetu izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

76. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

77. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poob-
laščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem bese-
dilu: predsedujoči).
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78. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-

loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlaga-
telj.

79. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta najmanj 7 dni pred dnem, določe-
nim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah po predhodni javni razpravi. Gradivo mora biti
na vpogled občanom na sedežu občine in na sedežih krajev-
nih skupnosti, kjer lahko občani posredujejo pisne
pripombe.

80. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

81. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, gla-
suje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

82. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sve-
ta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravna-
van predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena
četrtina vseh članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

83. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih
članov.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

84. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

85. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

86. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

87. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.
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Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

88. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

89. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

90. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
konca tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu proračun v treh mesecih po začet-
ku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izho-
dišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občin-
ski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena.

91. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splo-
šno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.

92. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

93. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

94. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

95. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.

96. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

97. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

98. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri po-
stopek za sprejem odloka.

99. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

100. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava komisija

za normativne akte, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.
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7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

101. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

102. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-
de po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasova-
nje.

103. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

104. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

105. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

106. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana

107. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

108. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenova-
nje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

109. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

110. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
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redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

111. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali vodja občinske uprave, o opravlje-
nih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov
sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

112. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in vodja občinske uprave obveščata občane in
sredstva javnega obveščanja o delu občinskega sveta, de-
lovnih teles občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

113. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

114. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

115. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlo-
kov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

116. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži komisiji za norma-
tivne akte, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika komisija za
normativne akte.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala komisija, odloči svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

117. člen
Ta poslovnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/2000/1
Braslovče, dne 24. februarja 2000.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

BREŽICE

913. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–1990 za območje »Mizarstvo
Medved« Občine Brežice – dopolnitev 2000/2

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne
7. 2. 2000 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje

»Mizarstvo Medved« Občine Brežice – dopolnitev
2000/2

I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
S tem programom se določi:
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– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdob-
je 1986–2000, in družbenega plana razvoja Občine Breži-
ce za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Obči-
ne Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87,
13/88, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97,
47/98, 10/99) dopolnitve v letu 2000 (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve občinskega prostorskega plana –
SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za
SDOPP;

– organizacija priprave SDOPP v letu 2000;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v

letu 2000 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu

2000
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2000.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2000

2. člen

SDOPP v letu 2000 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in
strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99)
pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej
navedenega odloka.

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev rabe zemljišč z de-
janskim stanjem in prestrukturiranje domačije v turistično
kmetijo z oskrbno in rekreativno dejavnostjo ter spremljajo-
čo infrastrukturo.

SDOPP Občine Brežice se tako dopolni na področju
poselitve z drugim ureditvenim območjem, kjer gre za delno
sanacijo degradiranega zemljišča in zaokrožitev stavbnega
zemljišča na območju razpršene gradnje ter v skladu z na-
ravnimi in kulturnimi značilnostmi tega območja.

V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavb-
nih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični pri-
kazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem dolo-
čil NPA.

3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP, določi Občina

Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2000.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2000

4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP

bo župan Občine Brežice ter strokovna služba in odbor za
urbanizem in okolje občinskega sveta.

Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2000
– VIRI

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za kulturo,Uprava za kulturo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste,
– Komunalno podjetje Brežice
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice,
– Elektro Celje, PE Krško,
– VGI Ljubljana,
– Komunalno podjetje Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Novo mesto,
– Občina Brežice,
– KS Velika Dolina.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki
so predmet spremembe planskih dokumentov, posebne
strokovne podlage (usmeritve, kriterije, pogoje), ki jih izde-
lovalec uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije
morajo v skladu s 35. členom ZUN DPP podati svoja mne-
nja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od prejema pisne
zahteve.

V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali so-
glasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2000

6. člen
Terminski plan
1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem

listu RS, (februar 2000).
2. Priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene pro-

jektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice in prido-
bitev predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev (marec).

3. Izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave (april).

4. Sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice (maj).
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5. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Breži-
ce in v KS Velika Dolina.

6. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Brežice
v času trajanja javne razgrnitve.

7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrni-
tve osnutka SDOPP Občine Brežice.

8. Priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskem svetu (junij).

9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.

10. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu
župan poskrbi za pripravo usklajenega osnutka SDOPP oziro-
ma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere
so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, ter ga po-
sreduje na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje, s predlo-
gom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
RS, v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb.

11. Vlada RS, sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana.

12. Župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s skle-
pom Vlade RS, občinskemu svetu v sprejem.

13. Objava v Uradnem listu RS.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V
LETU 2000

7. člen
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občin-

skih planskih aktov na območju Občine Brežice, za pripravo
strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organiza-
cijske in druge stroške, se potrebna sredstva zagotovijo iz
sredstev pobudnika (investitorja) oziroma za izdelavo stro-
kovnih podlag širšega pomena zagotovi sredstva občina.

VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI

8. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in

začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-3/00
Brežice, dne 7. februarja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

914. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–1990 za območje »Pri Jakobu«
Občine Brežice – dopolnitev 2000/1

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 7.
2. 2000 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje

»Pri Jakobu« Občine Brežice –
dopolnitev 2000/1

I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen

S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdob-
je 1986–2000, in družbenega plana razvoja Občine Breži-
ce za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Obči-
ne Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87,
13/88, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97,
47/98, 10/99) dopolnitve v letu 2000 (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve občinskega prostorskega plana –
SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za
SDOPP;

– organizacija priprave SDOPP v letu 2000;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v

letu 2000 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu

2000;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2000.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2000

2. člen

SDOPP v letu 2000 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in
strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99)
pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej
navedenega odloka.

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev rabe zemljišč z de-
janskim stanjem in prestrukturiranje domačije v turistično
kmetijo z oskrbno in rekreativno dejavnostjo ter spremljajo-
čo infrastrukturo.

SDOPP Občine Brežice se tako dopolni na področju
poselitve z drugim ureditvenim območjem, kjer gre za delno
sanacijo degradiranega zemljišča in zaokrožitev stavbnega
zemljišča na območju razpršene gradnje ter v skladu z na-
ravnimi in kulturnimi značilnostmi tega območja.

V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavb-
nih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični pri-
kazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem dolo-
čil NPA.



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 2985

3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP, določi Občina

Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2000.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP
V LETU 2000

4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP

bo župan Občine Brežice ter strokovna služba in odbor za
urbanizem in okolje občinskega sveta.

Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2000
– VIRI

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Komunalno podjetje Brežice,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice,
– Elektro Celje, PE Krško,
– VGI Ljubljana,
– Komunalno podjetje Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Novo mesto,
– Občina Brežice
– KS Velika Dolina.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki
so predmet spremembe planskih dokumentov, posebne
strokovne podlage (usmeritve, kriterije, pogoje), ki jih izde-
lovalec uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije
morajo v skladu s 35. členom ZUN DPP podati svoja mne-
nja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od prejema pisne
zahteve.

V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali so-
glasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2000

6. člen
Terminski plan
1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem

listu RS (februar 2000).
2. Priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene pro-

jektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice in prido-
bitev predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev (marec).

3. Izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave (april).

4. Sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice (maj).

5. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Breži-
ce in v KS Velika Dolina.

6. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Brežice
v času trajanja javne razgrnitve.

7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrni-
tve osnutka SDOPP Občine Brežice.

8. Priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskem svetu (junij).

9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.

10. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu
župan poskrbi za pripravo usklajenega osnutka SDOPP oziro-
ma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere
so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, ter ga po-
sreduje na MOP, Urad RS, za prostorsko planiranje s predlo-
gom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
RS, v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb.

11. Vlada RS, sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana.

12. Župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s skle-
pom Vlade RS, občinskemu svetu v sprejem.

13. Objava v Uradnem listu RS.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V
LETU 2000

7. člen
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občin-

skih planskih aktov na območju Občine Brežice, za pripravo
strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organiza-
cijske in druge stroške, se potrebna sredstva zagotovijo iz
sredstev pobudnika (investitorja) oziroma za izdelavo stro-
kovnih podlag širšega pomena zagotovi sredstva občina.

VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI

8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in

začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-10/00
Brežice, dne 7. februarja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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915. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–1990 za območje »TPV
Šentlenart« Občine Brežice – dopolnitev
2000/3

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 7.
2. 2000 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje

»TPV Šentlenart« Občine Brežice – dopolnitev
2000/3

I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdob-
je 1986–2000, in družbenega plana razvoja Občine Breži-
ce za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Obči-
ne Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87,
13/88, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97,
47/98, 10/99) dopolnitve v letu 2000 (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve občinskega prostorskega plana –
SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za
SDOPP;

– organizacija priprave SDOPP v letu 2000;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v

letu 2000 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu

2000;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2000.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2000

2. člen
SDOPP v letu 2000 se v vsebinskem smislu pripravijo

tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in
strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99)
pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej
navedenega odloka.

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev rabe zemljišč z de-
janskim stanjem in prestrukturiranje domačije v turistično
kmetijo z oskrbno in rekreativno dejavnostjo ter spremljajo-
čo infrastrukturo.

SDOPP Občine Brežice se tako dopolni na področju
poselitve z drugim ureditvenim območjem, kjer gre za delno
sanacijo degradiranega zemljišča in zaokrožitev stavbnega
zemljišča na območju razpršene gradnje ter v skladu z na-
ravnimi in kulturnimi značilnostmi tega območja.

V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavb-
nih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični pri-
kazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem dolo-
čil NPA.

3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina

Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2000.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP
V LETU 2000

4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP

bo župan Občine Brežice ter strokovna služba in odbor za
urbanizem in okolje občinskega sveta.

Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2000 –
VIRI

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste,
– Komunalno podjetje Brežice,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice,
– Elektro Celje, PE Krško,
– VGI Ljubljana,
– Komunalno podjetje Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Novo mesto,
– Občina Brežice,
– KS Velika Dolina.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in orga-
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nizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki so
predmet spremembe planskih dokumentov, posebne stro-
kovne podlage (usmeritve, kriterije, pogoje), ki jih izdelovalec
uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v
skladu s 35. členom ZUN DPP podati svoja mnenja, pogoje
ali soglasja v tridesetih dneh od prejema pisne zahteve.

V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali so-
glasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2000

6. člen
Terminski plan
1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem

listu RS, (februar 2000).
2. Priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene pro-

jektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice in prido-
bitev predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev (marec).

3. Izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave (april).

4. Sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice (maj).

5. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Breži-
ce in v KS Velika Dolina.

6. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Brežice
v času trajanja javne razgrnitve.

7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrni-
tve osnutka SDOPP Občine Brežice .

8. Priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskem svetu (junij).

9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.

10. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem sve-
tu župan poskrbi za pripravo usklajenega osnutka SDOPP
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi, ter
ga posreduje na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s
predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana RS, v roku 30 dni po sprejetju stališč do pri-
pomb.

11. Vlada RS, sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana.

12. Župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s skle-
pom Vlade RS, občinskemu svetu v sprejem.

13. Objava v Uradnem listu RS.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V
LETU 2000

7. člen
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občin-

skih planskih aktov na območju Občine Brežice, za pripravo
strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organiza-
cijske in druge stroške, se potrebna sredstva zagotovijo iz
sredstev pobudnika (investitorja) oziroma za izdelavo stro-
kovnih podlag širšega pomena zagotovi sredstva občina.

VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI

8. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in

začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-7/00
Brežice, dne 7. februarja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

916. Program priprave za območje ureditvenega
načrta cesta Svobode–Brežice (PP-CSV)

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Urad-
ni list RS, št. 49/99) je župan Občine Brežice dne 9. 2.
2000 sprejel

P R O G R A M
priprave

za območje ureditvenega načrta Cesta
svobode–Brežice (PP-CSV)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

1. Predmet in cilj

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave izdelave zazidalnega načrta območje
Cesta svobode–Brežice, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi,
način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opra-
viti, roki za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, po-
trebna za njegovo pripravo.

2. člen

2. Obseg in vsebina prostorsko izvedbenega načrta
(PIN)

2.1. Obseg

Ureditvenega načrta za območje Cesta svobode-
Brežice (v nadaljevanju: UN) obsega območje, ki je predmet
spremembe planskih aktov občine (Uradni list SRS, št.
41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97,
79/97, 47/98, 50/98, 61/98, 10/99). Obravnavano ob-
močje se lahko deli na manjše PIA oziroma na posamezne
sklope, ki imajo v nazivu poleg »Cesta svobode« še pripono
(jug, sever, vzhod, zahod, center ipd.). Natančna meja se
določi v posebnih strokovnih podlagah.

2.2. Vsebina

PIN bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil
obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen
prostorski in vsebinski razvoj posameznega območja glede
na specifiko.
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Prostorski razvoj (novogradnje oziroma nadomestne
gradnje) se predvidi ob pogoju, da bivalni prostor sosednjih
stavb (naselij) ni oviran in razvrednoten in se pogoji bivanja
ne smejo poslabšati. Vodilo je maksimalni izkoristek prosto-
ra (zazidljivih površin) z upoštevanjem določenih standardov
in predpisov.

Območje se deli na več samostojnih karejev, ki imajo
skupni imenovalec – poslovno, stanovanjsko, trgovsko in
uslužnostno dejavnost s kompletno ureditvijo komunalne
infrastrukture. Prevladuje lahko posamezna dejavnost, ki je
opredeljena v planskih aktih. Predvidi se fazna izgradnja.

UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navo-
dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego posameznega obrav-

navanega območja se bodo izdelale naslednje strokovne
podlage in študije:

– posebne strokovne podlage,
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi UN se mora uporabiti in upoštevati obstoje-

če PIN-e za območje Ceste svobode (Uradni list SRS, št.
11/66 z dopolnitvami, 51/71 z dopolnitvami).

Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati Prometna
študija (Omega Consult, Ljubljana 1997) z dopolnitvami,
Projektne naloge (Elite Krško, junij 1999) s prilogami (idejne
zasnove ureditve). Projektna naloga DRSC za rešitev križišč
na državnih cestah (1999) in drugo gradivo.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave spremembe UN se od soglasoda-

jalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano ob-
močje. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge
posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogo-
jev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku
ni potrebno.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Uprava za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– DRSC Ljubljana,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– mestne krajevne skupnosti,
– ostali soglasodajalci in imetniki koncesij, če se v

postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.

6. člen
Na izdelani osnutek UN morajo soglasodajalci v tride-

setih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno
zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je soglas-
je dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec UN
upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih oziroma dodatnih zahtev soglasoda-
jalca ni možno zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi:
– Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine

Brežice oziroma izbrana registrirana gospodarska družba,
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se

določi župan Občine Brežice oziroma njegov zastopnik
Naloga nosilca izdelave je:
– priprava in potrditev oziroma uskladitev projektne na-

loge z investitorjem,
– izdelava osnutka in predloga projektne naloge na

podlagi investitorjevih potreb,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi pro-

grama priprave in usklajevanje s soglasodajalci,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skladu

z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom
(pridobivanje pogojev, soglasij),

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,

– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu (kompletiranje, čistopisi, pripombe).

V. TERMINSKI PLAN

7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag za posamezna

območja v 30 dneh po potrditvi projektne naloge.
Osnutek sprememb UN se dostavi strokovnim službam

občine najpozneje v 60 dneh po pridobitvi pogojev soglaso-
dajalcev.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi os-
nutka najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku UN.

Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu,
se v roku meseca dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah,
na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe
in predlogi.

Predlog UN se posreduje občinskemu svetu v sprejem.

Št. 362-67/96
Brežice, dne 9. februarja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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917. Program priprave spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Šentlenart–jug (PP ŠTJ)

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93  in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine Brežice
dne 9. 2. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave spremembe in dopolnitve

zazidalnega načrta Šentlenart–Jug (PP ŠTJ)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

1. Predmet in cilj

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave izdelave spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta območje Šentlenart–jug, subjekti, ki so-
delujejo pri izdelavi, način njegovega sodelovanja, obveznos-
ti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ter
sredstva, potrebna za njegovo pripravo.

2. člen

2. Obseg in vsebina prostorsko izvedbenega
načrta (PIN)

2.1. Obseg

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za ob-
močje Šentlenart–jug (nadalje: SD ZN) obsega območje, ki
je predmet planskih aktov občine (Uradni list SRS, št. 41/87,
8/88 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97,
47/98, 50/98, 61/98, 10/99). Natančna meja območja
se določi v posebnih strokovnih podlagah.

2.2. Vsebina PIN

SD ZN bo (v obravnavanem območju) preveril in ovred-
notil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za
možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na ob-
stoječe značilnosti in dejstva v prostoru.

SD ZN za območje se je pričela na pobudo firme
FENDI d.o.o. Brežice.

Prostorski razvoj se predvidi ob pogoju, da bivalni pro-
stor sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogoji
bivanja ne smejo poslabšati z upoštevanjem določenih stan-
dardov in predpisov.

Vsebina je poslovno trgovsko in uslužnostno dejavnost
s kompletno ureditvijo komunalne infrastrukture.

ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85) in
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo izdelale strokovne podlage in drugo po po-
trebi.

Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi SD ZN se mora uporabiti in smiselno upo-

števati obstoječi PIN za območje Šentlenart (Skupščinski
Dolenjski list št. 23/69, Uradni list SRS, št. 6/77, 24/81
ter Uradni list RS, št. 57/96). Prav tako se pri izdelavi
upošteva Prometna študija (Omega Consult, Ljubljana 1997)
z dopolnitvami in Idejne zasnove ureditve.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave spremembe SD ZN se od soglaso-

dajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano
območje. Soglasodajalci morajo v 15 dneh po prejemu
vloge posredovati svoje pogoje pisno, sicer se šteje, da
pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k
osnutku ni potrebno.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Šentlenart,
– Občina Brežice,
– ostali soglasodajalci in imetniki koncesij, če se v

postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.

6. člen
Na izdelani osnutek SD ZN morajo soglasodajalci v

tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno
zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je soglas-
je dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec SD
ZN upošteval postavljene pogoje in usmeritve.

Zaradi drugačnih oziroma dodatnih zahtev soglasoda-
jalca je možno zavrniti izdaje soglasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

7. člen
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi oddelek

za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice oziroma
izbrana registrirana gospodarska družba

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Brežice oziroma njegov zastopnik

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdela-
va SD ZN ne financira iz občinskega proračuna.

Naloga nosilca izdelave je:
– priprava programa priprave,
– priprava in potrditev oziroma uskladitev projektne na-

loge z investitorjem,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi pro-

grama priprave in usklajevanje s soglasodajalci,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela SD ZN v

skladu z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodi-
lom (pridobivanje pogojev, soglasij),
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– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,

– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu (kompletiranje, čistopisi, pripombe).

V. TERMINSKI PLAN

8. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po

potrditvi projektne naloge.
Osnutek sprememb SD ZN se dostavi strokovnim služ-

bam občine najpozneje v 60 dneh po pridobitvi pogojev
soglasodajalcev.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi os-
nutka najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku SD ZN.

Po sprejetju stališč do pripomb do osnutka občinske-
mu svetu, se v roku meseca dopolni predlog v tistih sestavi-
nah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pri-
pombe in predlogi.

Predlog SD ZN se posreduje občinskemu svetu v spre-
jem.

Št. 352-37/00
Brežice, dne 9. februarja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CERKNO

918. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija
za območje Občine Cerkno III. faza

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,
56/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu s programom priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za ob-
močje Občine Cerkno ter 25. člena statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno
na seji dne 17. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija

za območje Občine Cerkno III. faza

1. člen
Javno se razgrne osnutek spremmeb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Idrija za območje Občine Cerkno – III.
faza, ki se nanaša na:

– opredelitev območij, zavarovanih za ekstrakcijo mi-
neralnih surovin,

– širitev območij urejanja naselij in
– opredelitev posameznih novih stavbnih zemljišč.

2. člen
Osnutek prostorskih dokumentov iz prvega člena tega

sklepa bo razgrnjen na sedežu Občine Cerkno, v prostorih
Krajevne skupnosti Cerkno, ob uradnih dneh v času uradnih
ur. Razgrnitev bo trajala od 1. 3. 2000 do 31. 3. 2000.

Osnutek planskih dokumentov bo razgrnjen tudi po
posameznih KS. O času in kraju javne razgrnitve bodo zain-
teresirani občani obveščeni 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 Cerkno.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 36503-03/99
Cerkno, dne 17. februarja 2000.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRENŠOVCI

919. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v
letu 2000

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/99), ter na podlagi 9. člena statuta Občine
Črenšovci je Občinski svet občine Črenšovci na 11. seji
dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v

letu 2000

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Lendava (Uradni obja-
ve, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95)
in srednjeročnega plana (Uradni objave, št. 21/88, 2/89,
17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) ter že spre-
menjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci
v letu 1997 (Uradni list RS, št. 81/97) za območje nove
Občine Črenšovci.
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2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na predvideno
gradnjo čistilne naprave za gravitacijsko območje Gornje,
Srednje in Dolnje Bistrice.

3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana, navede-
nega v 1. členu tega odloka, in sicer v poglavju 7.3.2.2.
Komunalna infrastruktura, Kanalizacijsko omrežje, na koncu
doda

“in gravitacijsko območje Gornje Bistrice, Srednje Bi-
strice in Dolnje Bistrice”.

4. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za ob-

močje Občine Črenšovci, in sicer:
a) karte v merilu 1:25000
1. zasnova primarne rabe,
2. zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih na-

prav,
b) karta v merilu 1:5000, ki je istočasno sestavni del

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
in sicer karta z oznako Ljutomer 14.

Karta se dopolni zaradi spremembe v namenski rabi
zemljišč.

5. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se tekstualni del srednjeročnega družbenega

plana Občine Lendava navedenega v 1. členu, in sicer se v
poglavju 11.2.12. Urejanje kanalizacijskega omrežja, na
koncu doda: “Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne
naprave na gravitacijskem območju naselij Gornja Bistrica,
Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica”.

6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega

plana Občine Lendava za obdobje 1986–90 in sicer pre-
gledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje Občine
Črenšovci zaradi uskladitve namenskih površin s površinami
iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana in sicer karta, navedene v 4. členu tega odloka.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za ob-
močje Občine Črenšovci pričnejo veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 68/11-00
Črenšovci, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

920. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Črenšovci

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta (Urad-
ni list RS, št.30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na
11. seji dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Črenšovci

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako:
JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Črenšovci,
– ceste med naselji v Občini Črenšovci in naselji v

sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Črenšovci in

med naselji v sosednjih občinah so:
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ZAP.  ŠT.CESTE  ZAČETEK  POTEK  KONEC  DOLŽINA  KRIT.  NAMEN  DOLŽ. IZVEN
ŠT.  (ODSEKA)  CESTE (ODSEKA)  CESTE  CESTE (ODSEKA)  (v km) UPORABE  OBČINE

NA  OBČINA ČRENŠOVCI  NA ČRENŠOVCI

LOKALNE CESTE LC V KM
1  O50010  G1-3  DOL. BISTRICA – G1-3 M. SOBOTA  5,629 MP  15,088

ZT JULA MAROF  MURSKA SOBOTA
O50011  G1-3  DOL. BISTRICA – R3-726 SRED.  3,308 MP

ZT JULA MAROF  SRED. BISTRICA  BISTRICA
O50012  R3-726  SRED. BISTRICA – ZT KAPELA  2,321 MP  1,889

SRED. BISTRICA MELINCI  MELINCI
2  O5O020  050012 G. BISTRICA-ODRANCI-  ZT KAPELA  1,050 MP  4,237

GOR. BISTRICA  LIPA  LIPA
3  O5O030  G1-3 ČRENŠOVCI-ŽIŽKI  050041  0,959 MP

ČRENŠOVCI ŽIŽKI
4  O50040  G1-3 ODRANCI  ODRANCI-TRNJE  R 3 – 729  3,172 MP  3,029

V. POLANA  ZT LOŽIČ
O50041  R3-726  TRNJE  R3 – 729  2,803 MP  2,375

V. POLANA  ZT LOŽIČ
O50042  G1-3  TRNJE – ODRANCI  R 3- 726  0,369 MP  0,654

ODRANCI
5  O50050  R 3 – 726  SPODNJE TRNJE – O50041  1,466 MP

ZG. TRNJE  ZG. TRNJE  ZT MLIN TRNJE
6  O10050  G1 -3  GORNJA BISTRICA –  050012  0,600 MP  5.105

BELTINCI BELTINCI Z.T. BELI KRIŽ G.B.

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

ZAP.  ŠT.CESTE  ZAČETEK  POTEK  KONEC  DOLŽINA  KRIT.  NAMEN  DOLŽ. IZVEN
ŠT.  (ODSEKA)  CESTE (ODSEKA)  CESTE  CESTE (ODSEKA)  V OBČINI UPORABE  OBČINE

NA  OBČINA ČRENŠOVCI  NA (v km) ČRENŠOVCI

KRAJEVNE CESTE IMN POTI – NASELJE ČRENŠOVCI JP V KM
1  551010  G1-3  OZKA ULICA  551170  0,336 MP
2  551020  050030  ŽIŽKI-ČRENŠOVCI  551500  0,687 MP
3  551030  G1-3  H.Š.80 P.Č. -H.Š.86 P.Č.  Z.T. H.Š.  0,097 MP

ČRENŠOVCI  PREK. ČETE 86
4  551060  G1-3 PREK.Č 81- PREK. Č.89  Z.T. H.Š.  0,081 MP

ČRENŠOVCI  PREK.ČETE 89
5  551070  R3 – 726  GOSPOSKO  Z.T. H.Š.  0,520 MP

GOSPOSKO 58
6  551090  G1-3  ZA LOGOM  Z.T. H.Š.  0,554 MP

UL. PREK. ČETE 81
7  551130  R3 – 726  ULICA OF  Z.T. H.Š.  0,080 MP

UL. OF 18
8  551140  G1-3  GASILSKA ULICA  Z.T. H.Š.  0,576 MP

GAS. UL. 26
551141  G1-3  GASILSKA ULICA  Z.T H.Š.  0,422 MP

GAS. UL. 26
551142  551141  GASILSKA ULICA  ZT. H.Š.  0,154 MP

GAS. UL.11
9  551170  551370  SODARSKA ULICA  551010  0,900 MP
10  551640  R3 – 726  ULICA OF  Z.T. H.Š.  0,258 MP

UL. OF 28
11  551370  O50041  TRNJE -ČRENŠOVCI  O50030  1,027 MP
12  551100  G1 – 3  ZADRUŽNA ULICA  Z.T. H.Š.  0,279 MP

ZADRUŽNA UL. 4
551101  G1 – 3  ZADRUŽNA ULICA  551790  0,081 MP
551102  551790  ZADRUŽNA ULICA  Z.T. H.Š.  0,198 MP

ZADRUŽNA UL.4
13  551110  G1 – 3  VRTNA ULICA  551120  0,262 MP
14  551120  551140  OTROŠKA ULICA Z.T. H.Š.  0,450 MP

OTROŠKA UL. 11
15  551150  551180  MIRNA ULICA Z.T..H.Š.  0,140 MP

MIRNA UL. 9.
16  551180 R3 – 726  UL. TONETA PLEJA  UL.T.PLEJA 28  0,760 MP

551181 R3 – 726  UL. TONETA PLEJA  UL. TONETA PLEJA  0,606 MP
551182  551010  UL. TONETA PLEJA  551181  0,154 MP

17  551490  G1-3  GREDE  551790  0,650 MP
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ZAP.  ŠT.CESTE  ZAČETEK  POTEK  KONEC  DOLŽINA  KRIT.  NAMEN  DOLŽ. IZVEN
ŠT.  (ODSEKA)  CESTE (ODSEKA)  CESTE  CESTE (ODSEKA)  V OBČINI UPORABE  OBČINE

NA  OBČINA ČRENŠOVCI  NA (v km) ČRENŠOVCI

KRAJEVNE CESTE IN POTI – NASELJE ŽIŽKI JP
18  551270  551450  HŠ.43- H.Š. 27/A ŽIŽKI  551500  0,472 MP
19  551280  050030  H.Š. 105 – H.Š.32 ŽIŽKI  551500  0,454 MP
20  551290  O50041 H.Š.99 – 94H.Š. ŽIŽKI  551300  0,161 MP
21  551300  O50041  H.Š.120- H.Š.82 ŽIŽKI  O50041  0,523 MP
22  551450  G1-3  BELI KRIŽ  551500  1,262 MP

ŽIŽKI
23  551500  050030 H.Š. 67 – H.Š.1 ŽIŽKI ŽIŽKI  1,354 MP

Z.T.H.Š. 1

KRAJEVNE CESTE IN POTI – NASELJE TRNJE JP
24  551310  050050  H.Š.75 -H.Š.115 TRNJE  551320  0,926 MP
25  551320  O50041  H.Š. 60 – H.Š. 83 TRNJE TRNJE  0,775 MP

Z.T.H.Š.83
26  551330  O50041  H.Š.25 – H.Š.16 TRNJE  TRNJE  0,205 MP

Z.T. H.Š.25
27  551340  551310  H.Š.93- H.Š.102/A  551310  0,407 MP
28  551360  551310  H.Š. 87 – H.Š. 90  TRNJE  0,228 MP

TRNJE  Z.T.H.Š.90
29  551380  050050  H.Š.123 – H.Š.110 TRNJE  TRNJE  0,210 MP

Z.T. H.Š.123
30  551390  551400  H.Š.25 TRNJE – 551400 TRNJE  0,065 MP

Z.T. H.Š.25
31  551400  551370  H.Š. 22 – H.Š.12 TRNJE  551390  0,314 MP
32  551410  551370  H.Š.2 – H.Š.13 TRNJE  O50041  0,131 MP
33  551420  551310  H.Š.111 H.Š. – 107 TRNJE TRNJE  0,161 MP

Z.T. H.Š.107
34  551430 931540  H.Š. 151-H.Š.148 TRNJE  TRNJE  0,215 MP

Z.T. H.Š. 148
35  931540  R3 – 729  GOMILICA – TRNJE 050050  0,790 MP  0,646

KRAJEVNE CESTE IN POTI: NASELJE GORNJA BISTRICA JP
36  550350  050012  FUNDUŠI – H.Š.81G.B  551870  0,902 MP
37  550370  551900  H.Š.203 G.B – H.Š. 76 G.B.  551870  0,825 MP
38  550380  551940  H.Š.79G.B-H.Š.206G.B.  551870  0,510 MP
39  551800  O50012  H.Š. 9 G.B. – H.Š.60 G.B.  551870  0,772 MP
40  551860  O50012  KAPELICA G.B. – H.Š. 108 G.B.  551870  0,427 MP
41  551870  R3 – 726  H.Š. 14 G.B. – H.Š.132 G.B.  O50012  2,327 MP
42  551880  551870 H.Š.23 G.B.- REKA MURA  REKA MURA  0,900 MP
43  551890  O50012  FUNDUŠI – H.Š.77 G.B.  551870  0,926 MP
44  551900  551870  NASIP – H.Š.6 S. B.  550370  0,774 MP
45  551910  O5O012  H.Š. 137 G.B. – H.Š. 136 G.B.  551870  0,111 MP
46  551920  O5O012  H.Š.139/A G.B. – H.Š.193 G.B.  551930  0,609 MP
47  551930  R3 – 726  RIII 726 – H.Š.163 G.B.  O5O012  1,078 MP
48  551940  R3 – 726  H.Š.206 S.B. – H.Š.108 G.B.  551870  0,756 MP
49  551950  551960  H.Š.102 G.B.- H.Š.92G.B.  550350  0,229 MP
50  551960  O50012  BELI KRIŽ -G.B. H.Š.108  551870  0,982 MP

KRAJEVNE CESTE IN POTI – NASELJE SREDNJA BISTRICA JP
51  551660  550030  DOL.BISTRICA-SRED BISTRICA  551740  1,228 MP
52  551670  050011  OSNOVNA  551660  0,630 MP

ŠOLA S.B. -H.Š. 83 S.B.
53  551680  551740  H.Š. 64 S.B. – H.Š.61S.B. SRED. BISTRICA  0,105 MP

Z.T. H.Š.61
54  551700  551740  H.Š.59.S.B. – H.Š.60 S.B SRED. BISTRICA  0,060 MP

Z.T. H.Š.60
55  551710  551740  H.Š.68 S.B. – H.Š.66 S.B. SRED. BISTRICA  0,139 MP

Z.T. H.Š. 68
56  551720  O50011  H.Š. 44S.B. – HŠ.52 S.B. SRED. BISTRICA  0,123 MP

Z.T. H.Š. 44
57  551740  R3 – 726  KRIŽ SRED.BISTRICA – 050011  0,622 MP

ZADRUŽNI DOM
58  551750  R3 – 726  FUNDUŠI SRED. BISTRICA  0,969 MP

Z.T. H.Š. 43.
59  551790  G1-3  ČRENŠ.- SR.BISTRICA  050011  2,286 MP
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ZAP.  ŠT.CESTE  ZAČETEK  POTEK  KONEC  DOLŽINA  KRIT.  NAMEN  DOLŽ. IZVEN
ŠT.  (ODSEKA)  CESTE (ODSEKA)  CESTE  CESTE (ODSEKA)  V OBČINI UPORABE  OBČINE

NA  OBČINA ČRENŠOVCI  NA (v km) ČRENŠOVCI

KRAJEVNE CESTE IN POTI – NASELJE DOLNJA BISTRICA JP
60  550010  550030  H.Š.124 D.B. – H.Š.99 D.B.  550030  0,263 MP
61  550020  550030  H.Š. 122 D.B. – H.Š.119 D.B.  DOL. BISTRICA  0,144 MP

Z.T. H.Š.122
62  550030  550080  H.Š.77 D.B. – H.Š.123 D.B.  550080  0,790 MP
63  550040  551660  551660 – H.Š.61 D.B.  550080  0,335 MP
64  550050 551660  H.Š. 89 D.B. – H.Š.55/A D.B.  550040  0,280 MP
65  550060  050011  H.Š.34,/A D.B. – H.Š.36/A D.B.  550080  0,331 MP
66  551970  550080  H.Š. 152 D.B. – H.Š.149 D.B.  DOL. BISTRICA  0,194 MP

Z.T. H.Š.152
67  550080  050011  POKOPALIŠČE 550080  3,220 MP

– H.Š.50 D.B.
68  551980  550080  H.Š.144 D.B. – H.Š.138 D.B.  DOL. BISTRICA  0,234 MP

Z.T.H.Š.138
69  551990  550030  H.Š.97/A D.B.- H.Š.92 D.B.  550030  0,112 MP
70  550200  G1-3  ČRENŠOVCI – D. BISTRICA  050011  6,693 MP
71  550070  550080  MALAKOCIJA DOL. BISTRICA  1,350 MP

Z.T.H.Š. 163

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-3/00-03/Brank z dne 3. 2. 2000.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci (Uradni list RS,
št. 15/99) in vsi drugi odloki, ki so v nasprotju s tem odlokom.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 70/11-00
Črenšovci, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

921. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 28. in 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 72/99) ter 10. in 17. člena statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), je
Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 12. redni seji,
dne 25. 1. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto

2000

1. člen
S proračunom Občine Dolenjske Toplice za leto 2000

(v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dolenjske
Toplice.

2. člen
Občinski proračun za leto 2000 obsega:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 333,968.000 SIT
– odhodki 333,968.000 SIT

b) Račun financiranja
– prihodki 0 SIT
– odhodki 0 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova

razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.

3. člen
V rezervni sklad se nameni 0,5% letnih doseženih pri-

hodkov iz bilance prihodkov in odhodkov (stalna proračun-
ska rezerva).

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Dolenjske Toplice. Odredbodajalec proračuna je župan ozi-
roma od njega pooblaščena oseba.

5. člen
Pri izvrševanju proračuna se smiselno uporabljajo dolo-

čila 107., 108., 109., 110. in 111. člena statuta Občine
Dolenjske Toplice.

6. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje

del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sred-
stev, odobrenih s proračunom.

Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enako-
merno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in za-
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padlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna.

Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere
so dana.

Porabniki ne smejo na račun občinskega proračuna
prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s pro-
računom.

7. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu poro-

čati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog in sicer ob
polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.

Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine ali
nadzorni odbor.

8. člen
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske re-

zerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;

922. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dolenjske Toplice

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji, dne 16.
12. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Dolenjske Toplice

1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kate-

gorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prome-
ta, ki ga prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
Lokalne ceste v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednjo podkategorijo: na
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako:
LZ).

3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in sosednjih občinah so:

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

9. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju prora-

čuna po periodičnih obračunih.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 405-02/109-00-02
Dolenjske Toplice, dne 25. januarja 2000.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v uporabe dolžina

občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 293000 C 419 GABRJE-SOTESKA-DRENJE C 216 2605 MP –
2. 293020 C 733 DOL. TOPLICE-MENIŠKA VAS-PODHOSTA C 216 2598 MP –
3. 293030 C 293020 DOL. TOPLICE-DOL. POLJE-GOR. POLJE C 419 1690 MP –
4. 293040 C 733 DOL. TOPLICE-DOBINDOL-URŠNA SELA C 664 7760 MP –
5. 293050 C 293040 DOLENJE SUŠICE-BUŠINEC-GRIČ C 216 4443 MP –

SKUPAJ 19096
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4. člen
Lokalne ceste v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v uporabe dolžina

občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 294000 C 733 OB SUŠICI C 293010 276 MP –
2. 294010 C 293040 UL. MAKSA HENIGMANA C 293010 475 MP –
3. 294020 C 294010 GREGORČEVA ULICA 596 MP –
4. 294030 C 293020 POD CVINGERJEM HŠ 34 345 MP –

SKUPAJ 1692

5. člen
Javne poti (JP) v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim uličnim sistemom so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v uporabe dolžina

občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)
1. 792201 C 293020 NA GRIČU HŠ 4 228 MP –
2. 792231 C 293020 ULICA 1. BRIGADE VDV HŠ 9 148 MP –
3. 792251 C 733 SOKOLSKI TRG HŠ 15 119 MP –
4. 792281 C 294020 CVIBLJE HŠ 42 153 MP –
5. 792291 C 294020 CVIBLJE HŠ 46 172 MP –
6. 792301 C 294020 CVIBLJE C 294020 279 MP –
7. 793081 C 293040 MAKUTE O 793083 1721 MP 530
8. 798411 C 294000 OB SUŠICI HŠ 23 80 MP –
9. 798421 C 294030 POD CVINGERJEM HŠ 18 78 MP –
10. 798431 C 293040 MOČILE HŠ 3 250 MP –

SKUPAJ 3.228 MP –

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v uporabe dolžina

občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

1. 789230 C 917 KOČEVSKE POLJANE LUKOV DOM Z HIŠA 2250 MP –
2. 790180 C 419 GRČEVNIČE-DOLENJE POLJE HŠ 16 100 MP –
3. 790190 C 419 GORENJE POLJE-STRAŠKA GORA HŠ 21 430 MP –
4. 790200 C 790190 GORENJE POLJE-GABRJE PRI SOTESKI HŠ 47 850 MP –
5. 790210 C 419 GORENJE POLJE-GRIČE HŠ 20 130 MP –
6. 791970 C 293010 SELA PRI DOL. TOPLICAH-RESNICE C 293010 633 MP –
7. 791980 C 791970 KANDIJA-RESNICE C 293010 794 MP –
8. 791990 C 791980 RESNICE-PODTURN PRI DOL. TOPLICAH HŠ 32 110 MP –
9. 792000 C 791980 CVINGER-SELA PRI DOL. TOPLICAH C 792010 142 MP –
10. 792010 C 733 SELA PRI DOL. TOPLICAH-TURENŠČE HŠ 29 162 MP –
11. 792020 C 791970 TURENŠČE-MENIŠKA VAS C 293020 1249 MP –
12. 792030 C 792020 RESNICE-MENIŠKA VAS C 293020 732 MP –
13. 792040 C 792020 MENIŠKA VAS-SUHOR PRI DOL. TOPLICAH C 792030 152 MP –
14. 792050 C 792020 MENIŠKA VAS-GRAJSKO C 792030 156 MP –
15. 792060 C 293020 MENIŠKA VAS-CVINGER HŠ 72 230 MP –
16. 792070 C 293020 MENIŠKA VAS-PODHOSTA C 293020 382 MP –
17. 792080 C 293020 MENIŠKA VAS-DOLENJE GRADIŠČE HŠ 89 240 MP –
18. 792090 C 792080 MENIŠKA VAS-DOL. TOPLICE HŠ 63 151 MP –
19. 792100 C 293030 GORENJE GRADIŠČE-DOLENJE GRADIŠČE C 293030 633 MP –
20. 792110 C 293030 DOLENJE GRADIŠČE-RESNICE C 792100 138 MP –
21. 792120 C 733 SELA PRI DOL. TOPLICAH-HRIB C 792130 198 MP –
22. 792130 C 792120 SELA PRI DOL. TOPLICAH-KANDIJA HŠ 66 153 MP –
23. 792140 C 293030 DOLENJE GRADIŠČE-DOLENJE POLJE C 419 320 MP –
24. 792150 C 733 GORENJE GRADIŠČE-ZAVRTNICA C 293010 913 MP –
25. 792160 C 792150 GORENJE GRADIŠČE-CVIBELJ HŠ 28 340 MP –
26. 792170 C 733 GORENJE GRADIŠČE-DOLENJE POLJE C 293010 374 MP –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v uporabe dolžina

občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

27. 792180 C 733 DOL. TOPLICE-GORENJE GRADIŠČE Z KAMP 330 MP –
28. 792190 C 293020 DOL. TOPLICE HŠ 16 130 MP –
29. 792210 C 293020 DOL. TOPLICE-CVINGER HŠ 14 250 MP –
30. 792220 C 293020 DOL. TOPLICE HŠ 34 375 MP –
31. 792240 C 733 DOL. TOPLICE HŠ 9 202 MP –
32. 792260 C 792250 DOL. TOPLICE HŠ 7 196 MP –
33. 792310 C 733 DOL. TOPLICE HŠ 24 351 MP .
34. 792320 C 293040 DOL. TOPLICE-KURJA GASA HŠ 27 639 MP –
35. 792340 C 293040 ŽLEBE-KURJA GASA HŠ 29 338 MP –
36. 792350 C 733 DOL. TOPLICE HŠ 31 242 MP –
37. 792360 C 293040 DOL.TOPLICE Z TOVAR. 199 MP –
38. 792370 C 216 PODTURN PRI DOL. TOPLICAH-GLOBOČICA C 216 270 MP –
39. 792380 C 216 PODTURN PRI DOL. TOPLICAH-GRIČ C 293050 105 MP –
40. 792390 C 216 PODTURN PRI DOL. TOPLICAH-GRAJSKO HŠ 15 330 MP –
41. 792400 C 293050 GRIČ-LOKE C 293050 480 MP –
42. 792410 C 293050 STRELNIKI-LOKE Z HIŠA 256 MP –
43. 792420 C 733 KANDIJA-KRESNICE HŠ 69 140 MP –
44. 792430 C 293050 CEROVEC-VELIKI RIGELJ 792480 2445 MP –
45. 729440 C 293050 GORICA-VELIKI RIGELJ-BUŠINEC C 293050 2275 MP –
46. 792450 C 792440 GORICA – PEŠČENE NJIVE HŠ 32 260 MP  –
47. 792460 C 792510 KOČEVSKE POLJANE-GORICA HŠ 2 110 MP –
48. 792470 C 792440 VELIKI RIGELJ-KOČEVSKE POLJANE C 792480 101 MP –
49. 792580 C 792430 VELIKI RIGELJ-RIGELJ C 792440 376 MP –
50. 792490 C 792440 POTOKI-RIGELJ HŠ 125 270 MP –
51. 792500 C 792440 BUŠINEC-DOLNJI BUŠINEC HŠ 3 160 MP –
52. 792510 C 216 DOLGE NJIVE-KOČEVSKE POLJANE C 216 500 MP –
53. 792520 C 293050 GORICA-CEROVEC Z CERKEV 278 MP –
54. 792530 C 792480 POTOKI-VELIKI RIGELJ C 792430 643 MP –
55. 792550 C 293050 BUŠINEC-SEBAJSNA Z HIŠA 1312 MP –
56. 792560 C 293040 DOLENJE SUŠICE-NA RESAH C 293040 937 MP –
57. 792570 C 293040 DOLENJE SUŠICE-STARA REBER 792571 828 MP 600
58. 792580 C 792570 DOLENJE SUŠICE-DRAGA HŠ 19 212 MP –
59. 792600 C 792440 VELIKI RIGELJ-DOLNJI BUŠINEC HŠ 6 376 MP –
60. 792610 C 792510 KOČEVSKE POLJANE-RIGELJ HŠ 25 246 MP –
61. 792620 C 792440 GORNJI BUŠINEC-MALI RIGELJ C 792630 800 MP –
62. 792630 C 216 POLJANSKI GOZD-MALI RIGELJ C 792640 920 MP –
63. 792640 C 792630 MALI RIGELJ-VERDUN PRI MIRNI PEČI C 792650 2878 MP –
64. 792650 C 293040 GORENJE SUŠICE-VERDUN PRI URŠNIH SELAHC 793140 870 MP –
65. 792660 C 792630 MALI RIGELJ-NOVA GORA C 216 1332 MP –
66. 792670 C 792660 NOVA GORICA-OBČICE C 792680 358 MP –
67. 792680 C 216 OBČICE-DOLGE NJIVE HŠ 29 366 MP –
68. 792690 C 792660 MALI RIGELJ-RAVNE HŠ 70 128 MP –
69. 792700 C 216 NOVA GORA-STARE ŽAGE C 216 163 MP –
70. 792710 C 216 STARE ŽAGE-ŠIROKI TAL HŠ 7a 108 MP –
71. 792720 C 216 DIVJI POTOK-NOVA GORA Z VIKEND 2400 MP –
72. 792730 C 792720 NOVA GORA-MASLOV HRIB HŠ 5 356 MP –
73. 792740 C 216 SAMIDA-OBČICE HŠ 1 300 MP –
74. 793040 C 792650 GORENJE SUŠICE-SVETI ROK Z CERKEV 475 MP –
75. 793050 C 792650 VERDUN PRI URŠNIH SELIH-POD LJUBANCEM HŠ 11 328 MP –
76. 793070 C 293040 GORENJE SUŠICE-NAD LJUBANCEM HŠ 42 140 MP –
77. 793110 C 793080 LJUBANEC-MOKULA C 664 1428 MP –
78. 793130 C 293040 PRI MOSTU-PRI MLINU HŠ 1 200 MP –
79. 793140 C 293040 VERDUN PRI URŠNIH SELIH-DOBINDOL C 293040 1528 MP –
80. 793150 C 793160 PLEŠ-NOVA GORA C 792720 1700 MP –
81. 793160 C 793390 TRAVNI DOL-PLEŠ C 793170 1060 MP –
82. 793170 C 793150 DOLNJE NJIVE-PLEŠ C 793150 418 MP –
83. 793180 C 793150 PLEŠKI HRIB-BLAŽEVICA HŠ 16 400 MP –
84. 793320 C 793110 URŠNA SELA – DOBINDOL C 293040 503 MP –
85. 794620 C 419 GABERJE PRI SOTESKI-GABRSKA GORA C 419 650 MP –
86. 794630 C 419 LOŠKA VAS-SOTESKA C 293000 280 MP –
87. 794650 C 293000 DRAGA-SOTESKA C 293000 380 MP –
88. 794660 C 293000 LOŠKA VAS-DEVČEK C 216 410 MP –
89. 794670 C 293000 DEVČEK-SOTEŠKA GORA Z VIKEND 1380 MP –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste v uporabe dolžina

občini (v m) ceste v
sosednji

občini (v m)

90. 794680 C 794670 DRAGA-SOTEŠKA GORA HŠ 22 620 MP –
91. 794690 C 794670 DRAGA-GMAJNA Z VIKEND 200 MP –
92. 794700 C 794670 SOTEŠKA GORA-DRENJSKA REBER Z VIKEND 420 MP –
93. 794710 C 794670 SOTEŠKA GORA-SOTESKA DOL. TOPLICAH Z VIKEND 380 MP –
94. 798330 C 216 ČRMOŠNJICE–DIVJI POTOK Z HIŠA 950 MP 350
95. 798340 C 216 OBRH OBRH h.št.6 125 MP –
96. 798350 C 216 GRAJSKO-SUHOR PRI DOLENJSKIH TOPLICAH SUHOR 240 MP –

h.št. 13
788360 C 216 RESNICE-SUHOR PRI DOLENJSKIH TOPLICAH SUHOR 260 MP

h.št. 4
SKUPAJ 53.578

923. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Občine Dolenjske
Toplice – dopolnjene 1999

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) in na podlagi prvega odstavka
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine
Dolenjske Toplice na 12. seji, dne 25. 1. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter srednjeročnega družbenega plana

Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice

– dopolnjene 1999

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag, ki jih

je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto od leta 1986 do leta 2000 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Dolenjske Toplice – dopolnjene 1999 – v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih ak-
tov občine,

 7. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Urad-
ni list RS, št. 4/99), za območje Občine Dolenjske Toplice.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 341-01 718/99-05
Dolenjske Toplice, dne 22. decembra 1999.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske se-
stavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in

dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov občine se nanašajo na:
– ugotovitev gospodarskih trendov in trendov razvoja

posameznih strukturiranih območij,
– pridobitev elementov varovanja naravne in kulturne

dediščine ter naravnih resursov,
– pridobitev elementov razvoja komunalne in energet-

ske ter prometne infrastrukture,
– ugotovitev konfliktnih situacij v prostorskem razvoju

in predvideti njihovo usklajevanje,
– določitev hierarhije naselij glede na novo lokalno or-

ganiziranost,
– opredelitev strategije razvoja dejavnosti v prostoru v

primerjavi z možnostjo izrabe obstoječih poselitvenih površin,
– opredelitev potreb po novih površinah za razvoj po-

sameznih programov,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upo-

števanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzor-
ca in varovane kulturne krajine,
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– dopolnitev ureditvenih območij naselij po predlogih
individualnih investitorjev z uskladitvijo posegov na 1. ob-
močja kmetijskih zemljišč,

– določitev načinov urejanja prostora v zvezi z predlogi
iz prejšnje alinee,

– vnosom obstoječih in planiranih infrastrukturnih ob-
jektov in naprav,

– dopolnitev s sistemom prometa in zvez,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih se-

stavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije ter se v vsebinskem smislu pripra-
vijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju pro-
stora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih pod-
lag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list
SRS, št. 20/85).

Za določitev (redefiniranje) ureditvenih območij naselij
se izdelajo strokovne podlage za utemeljitev širjenja poseli-
tve, in sicer (a) analiza dosedanjega razvoja, stanja in razvoj-
nih teženj, (b) analiza morfoloških, funkcijskih in okoljskih
značilnosti ter na podlagi le teh usmeritve in merila za razvoj,
urejanje in oblikovanje naselij ter za razpršeno poselitev
(razložena naselja, zaselke, samotne kmetije, posamezne
domačije ali stavbe).

Strokovne podlage s področij varovanja naravne in kul-
turne dediščine, naravnih resursov, razvoja komunalne in
energetske ter prometne infrastrukture podajo resorna mini-
strstva, organi oziroma organizacije, ki so za posamezno
področje odgovorni oziroma nastopajo kot upravljalci posa-
meznih komunalnih naprav in objektov.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine se uskladijo z obveznimi izhodišči na
področjih energetike, prometa in zvez, vodnega gospodars-
tva, poselitve ter naravne in kulturne dediščine ter z ostalih
področij, skladno s strokovnim priporočilom o izvrševanju
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostor-
skih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena NPA, pri čemer se kartograf-
ski del v M 1 : 25000 in kartografska dokumentacija v
M 1 : 5000 izdelata v digitalni obliki.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih pod-
lag in drugih strokovnih gradiv je podjetje TOPOS, d.o.o.,
Dolenjske Toplice.

Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spreje-
manja se določi župan Občine Dolenjske Toplice, oziroma
občinska strokovna služba, pristojna za prostor v sodelova-
nju z izvajalcem strokovnih aktivnosti iz prvega odstavka tega
člena.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pri-
pravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine, so:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana –  za področje kmetijstva
in gozdarstva,

– Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gub-
ceva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za
področje vodnega gospodarstva,

– Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Dunaj-
ska 48, Ljubljana – za področje varovanja okolja,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediš-
čino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje vars-
tva kulturne dediščine,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje vars-
tva naravne dediščine,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva
naravne in kulturne dediščine,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prometa in
zvez,

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in ener-
getike,

– EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje
prenosa električne energije,

– Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje, Cesta na Tra-
to 6, Kočevje – za področje distribucije električne energije
(delno),

– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slo-
venska cesta 58, Ljubljana – za področje distribucije elek-
trične energije (delno),

– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljub-
ljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega
plina,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obram-
bo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje obrambe
in zaščite,

– JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo me-
sto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja
odpadnih vod,

– Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenj-
ske Toplice – za področje lokalnih cest,

– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2,
Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,

– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zem-
ljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s poseb-
nimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se
nahajajo na območju Občine Dolenjske Toplice.

Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstav-
ka določijo v fazi izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih
mora izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin planskih aktov občine upoštevati pri pripravi le-teh.

Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nima-
jo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za
izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije
oziroma organa, ki jih je povzročil.



Stran 3000 / Št. 20 / 6. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja:
– strokovne podlage, ki še niso izdelane in so navede-

ne v 2. členu tega odloka, se izdelajo do 7. februarja 2000;
– predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumentov v

90 dneh po podpisu pogodbe;
– osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin planskih aktov občine se dostavi občinski strokovni služ-
bi do konca maja 2000;

– Občinski svet občine Dolenjske Toplice sprejme sk-
lep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v roku
8 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava se izvede na sedežu Občine Dolenj-

ske Toplice ter v večjih naseljih občine v času javne razgrni-
tve;

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine;

– občinski svet zavzame stališce do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka, na
podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne služ-
be, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

– po sprejemu stališč do pripomb občinska strokovna
služba in izdelovalec v roku 50 dni poskrbita za pripravo
usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine oziroma za dopolnitve in
popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako
dopolnjen osnutek pridobi soglasja sodelujočih organov,
organizacij in skupnosti iz 4. člena tega programa;

– tako usklajen osnutek sprememb in dopolnitev ob-
činskega planskega akta posreduje župan občine na Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obvez-
nimi izhodišci prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Republike Slovenije;

– župan občine posreduje po sprejetju obvestila Vlade
Republike Slovenije o usklajenosti dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega pla-
na usklajeni osnutek kot predlog na občinski svet s predlo-
gom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin planskih aktov občine razpravlja in jih sprejme
z odlokom.

6. člen
Sredstva

Za pripravo manjkajočih strokovnih podlag, navedenih
v 2. členu tega odloka ter izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine delno zagotovi
sredstva Občina Dolenjske Toplice iz proračunske postav-
ke: izdelava planskih in izvedbenih dokumentov, delno pa
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje Ljubljana iz sredstev za subvencioniranje.

7. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Dolenjske Toplice.

Št. 350-03-024/00-05
Dolenjske Toplice, dne 25. januarja 2000.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

924. Program priprave
(1) sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za naselje
Dolenjske Toplice ter
(2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Dolenjske Toplice izven ureditvenega
območja naselja Dolenjske Toplice

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 47/99) ter 34. člena zakona o urejanju
naselij in drugih 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, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Dolenjske Toplice na 12. seji, dne 25. 1. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
(1) sprememb in dopolnitev prostorskih

ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za naselje

Dolenjske Toplice ter
(2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje

Občine Dolenjske Toplice izven ureditvenega
območja naselja Dolenjske Toplice

1. člen
Splošni podatki za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev

Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu:
PUP) bodo predstavljali prostorsko regulativo na območju
Občine Dolenjske Toplice, saj bodo predpisali merila in
pogoje po posameznih področjih za neposredne posege v
prostor, ki ne bodo urejani s prostorskimi izvedbenimi načr-
ti. Ta območja bodo izločena iz območja PUP v fazi izdelave
tega PUP ali pa kasneje s sprejetjem ustreznega prostorsko
izvedbenega načrta. Za izdajo lokacijskega ali enotnega
dovoljenja se izdela še lokacijska dokumentacija, ki za ne-
posredni poseg v prostor definira konkretne pogoje v skladu
s pogoji teh PUP.

Območje urejanja s PUP zajema celotno območje Ob-
čine Dolenjske Toplice, pri čemer bodo spremembe in do-
polnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša
lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Dolenjske
Toplice (odlok objavljen v SDL, št. 9/91 in Uradni list RS, št.
35/97) vključevale le delne korekcije ureditvenega območ-
ja naselja Dolenjske Toplice oziroma posameznih morfološ-
kih enot znotraj naselja kot posledica sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

2. člen
Naročnik ter izdelovalec PUP

Naročnik izdelave sprememb in dopolnitev PUP je Ob-
čina Dolenjske Toplice. Izdelovalec sprememb in dopolnitev
PUP je podjetje TOPOS, d.o.o., Dolenjske Toplice.

3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija
PUP se pripravi v vsebini, predpisani z zakonom o

urejanju naselij in drugih 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, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Pri pripravi PUP se mora upoštevati naslednjo veljavno
urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene stro-
kovne podlage:
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– dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list
RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97,
39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto in

– srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in
dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,
11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98)
za območje Mestne občine Novo mesto – na prostoru seda-
nje Občine Dolenjske Toplice,

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomem-
bnejša lokalna središca Občine Novo mesto (SDL, št. 9/91
in Uradni list RS, št. 35/97) – za naselje Dolenjske Toplice
in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana,
1990),

– strokovne podlage, izdelane za potrebe sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Dolenjske Toplice – dopolnjene 1999,

– strokovne osnove varstva naravne in kulturne dediš-
čine, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine v letu 1993 ter morebitne dodatne strokovne
podlage, ki bi jih le-ta posredoval v času pridobivanja pred-
hodnih pogojev in usmeritev za izdelavo PUP,

– posebne strokovne podlage za PUP (katalog naselij),
izdelovalec FAGG, Šola za arhitekturo v Ljubljani, maj 1994.

4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje
in mnenja za pripravo osnutka PUP ter soglasje k predlogu

PUP
Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in

mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu PUP so:
– Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gub-

čeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za
področje vodnega gospodarstva,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediš-
čino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje vars-
tva kulturne dediščine,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje vars-
tva naravne dediščine,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva
naravne in kulturne dediščine,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prometa in
zvez,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obram-
bo Ljubljana, Kardeljeva plošcad 26 – za področje obrambe
in zaščite,

– Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje, Cesta na Tra-
to 6, Kočevje – za področje distribucije električne energije
(delno),

– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
cesta 58, Ljubljana – za področje distribucije električne
energije (delno),

– JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo me-
sto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja
odpadnih vod,

– Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenj-
ske Toplice – za področje lokalnih cest,

– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Nov trg 2,
Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,

– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zem-
ljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s poseb-
nimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se
nahajajo na območju Občine Dolenjske Toplice.

V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne
bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za
izdelavo PUP oziroma soglasja k predlogoma PUP, se bo v
skladu s 45. in 35. členom ZUNDPP štelo, da nima pogojev
pri izdelavi PUP oziroma, da daje soglasje k predlogoma
PUP.

5. člen
Posebne strokovne podlage za PUP

Strokovne podlage, izdelane za potrebe sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Do-
lenjske Toplice – dopolnjene 1999 ter že izdelane posebne
strokovne podlage za PUP (izdelovalec FAGG Ljubljana,
1990 in FAGG, Šola za arhitekturo v Ljubljani, maj 1994 –
katalog naselij) služijo kot podlage za izdelavo osnutkov
PUP, s tem, da opravijo še dodatne analize in sicer: vizualno
ambientalna valorizacija prostora, motnje v okolju ter podajo
omejitve razvojnih možnosti v prostoru (iz planskih izhodišč,
iz spoznanj naravnih in ustvarjenih razmer in iz predhodnih
pogojev in usmeritev soglasodajalcev).

V grafičnem delu strokovnih podlag se prikažejo:
– analize, valorizacije, omejitve v prostoru ter predlog

možnih širitev na TTN M 1 : 5000 in/ali KKN 1 : 2880,
– prostorske skice,
– fotografije značilnih objektov in pogledov ter obstoje-

čih problemov.

6. člen
Vsebina osnutkov in usklajenih predlogov PUP

Osnutek PUP za območje Občine Dolenjske Toplice
izven ureditvenega območja naselja Dolenjske Toplice se
izdela v naslednji vsebini:

a) tekstualni del
– obrazložitev z izvlečki iz posebnih strokovnih podlag

in pogojev ter usmeritev soglasodajalcev
– odlok o PUP z naslednjimi poglavji:

– uvodne določbe z opredelitvijo območja urejanja,
– merila in pogoji za posege v prostor izven ureditve-

nih območij naselij,
– merila in pogoji za posege v ureditvenih območjih

naselij, zaselkov in razpršene
– gradnje po morfoloških, funkcijskih in širitvenih kri-

terijih,
– merila in pogoji glede vrste posegov,
– merila in pogoji za oblikovanje objektov,
– merila in pogoji za zunanje in druge ureditve,
– merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in

funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne de-

diščine,
– merila in pogoji za prometno in komunalno in ener-

getsko urejanje ter zveze,
– merila in pogoji za vodnogospodarsko urejanje,
– merila in pogoji za varstvo in izboljšanje okolja,
– posebna merila in pogoji za posege v prostor ter
– končne določbe.
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b) grafični del
– pregledna situacija M 1 : 25000
– prikaz ureditvenih območij naselij ter drugih območij

in pogojev urejanja na TTN in/ali PKN v M 1 : 5000.
Osnutek spremembe in dopolnitve PUP za pomembnej-

ša lokalna središca občine Novo mesto – za naselje Dolenj-
ske Toplice bo vključeval le delne korekcije ureditvenega
območja naselja Dolenjske Toplice oziroma posameznih mor-
foloških enot znotraj naselja kot posledica sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

Usklajena predloga PUP: na podlagi stališc do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve osnutkov PUP, ki jih sprejme
občinski svet, izdelovalec pripravi dopolnjena osnutka ter
nanju pridobi soglasja organov in organizacij iz 4. člena tega
programa.

7. člen
Postopek sprejemanja PUP:
– z izdelavo dodatnih posebnih strokovnih podlag (PSP)

se prične po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi
kartnih materialov (TTN in PKN v M 1 : 5000 ter KN za
naselja v M 1 : 2880) v januarju 2000;

– posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 60
dneh od potrditve programa priprave oziroma do prejetja
vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev;

– osnutka PUP izdela izdelovalec v 60 dneh od potrdi-
tve PSP s strani naročnika oziroma do konca maja 2000;

– občinski svet občine sprejme sklep o enomesečni
javni razgrnitvi osnutkov PUP in se izvede sočasno z javno
razgrnitvijo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava osnutkov se izvede na sedežu Obči-

ne Dolenjske Toplice ter v drugih večjih naseljih v času
trajanja javne razgrnitve, sočasno z javno obravnavo osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine;

– izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve osnutkov PUP v roku 15 dni od
prejema vseh pripomb in predlogov;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutkov PUP
kot podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenih osnutkov;

– dopolnjena osnutka pripravi izdelovalec v 50 dneh
prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjena osnutka pa
pridobi soglasja brez pogojev;

– predloga PUP kompletira izdelovalec v roku 30 dni
od prejetja vseh soglasij;

– občinski svet obravnava predloga PUP in ju sprejme
z odlokoma;

– odloka se objavita v uradnem glasilu;
– izdelovalec kompletira sprejeta dokumenta v 20 dneh

po objavi odlokov v uradnem glasilu.

8. člen
Začetek veljavnosti

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Dolenj-
ske Toplice.

Št. 350-03-024/99-05
Dolenjske Toplice, dne 25. januarja 2000.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

HRPELJE-KOZINA

925. Program priprave in sprememb planskih aktov
Občine Hrpelje-Kozina

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-
Kozina na 10. redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave in sprememb

planskih aktov Občine Hrpelje-Kozina

1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1996–
2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine
Hrpelje-Kozina za obdobje 1986–1999, v nadaljevanju spre-
membe in dopolnitve planskih aktov Občine Hrpelje-Kozina,
subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, način njiho-
vega sodelovanja oziroma naloge, ki jih morajo pri tem opra-
viti. Določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih
aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki
se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.

2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

3. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljeva-
nju ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave stro-
kovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85), v nadaljevanju NPA, zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93), v nadaljevanju ZUNDPP in zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).

3. Organizacija in koordinacija priprave sprememb in
dopolnitve

4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov se določi stro-
kovna organizacija izbrana na podlagi javnega razpisa.

Kot koordinator postopka se določijo strokovni delavci
za okolje in prostor Občine Hrpelje-Kozina.

4. Viri

5. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
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1. za področje kmetijstva in gozdarstva (Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

2. za področje vodnega gospodarstva (Ministrstvo za
okolje in prostor)

3. za področje varovanja okolja (Ministrstvo za okolje in
prostor)

4. za področje varstva kulturne dediščine (Ministrstvo
za kulturo)

5. za področje varstva naravne dediščine (Ministrstvo
za okolje in prostor)

6. za področje rudarstva (Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti)

7. za področje prometa in zvez (Ministrstvo za promet
in zveze)

8. za področje energetike (Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti)

9. za področje poselitve (Ministrstvo za okolje in pro-
stor)

10. za področje obrambe in zaščite (Ministrstvo za
obrambo)

11. upravljalci komunalnih infrastruktur (Telekom,
Kraški vodovod, KSP Sežana)

12. krajevne skupnosti.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

občinskih planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja, pogoje ali soglasja tudi drugih organov,
se ta pridobi v postopku.

5. Terminski plan

6. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe

in dopolnitve občinskih planskih aktov.
2. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in do-

polnitve občinskih planskih aktov se prične, ko se podpiše
pogodba z izvajalcem izbranim na javnem razpisu.

3. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina sprejme sklep
(enomesečni) o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopol-
nitev občinskih planskih aktov.

4. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
5. Javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Hr-

pelje-Kozina in v vseh krajevnih skupnosti za 30 dni po
dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.

6. Javna razprava se izvede v prostorih Občine Hrpelje-
Kozina.

7. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov.

8. Občinski svet po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov iz prejšnje točke naloži županu oziroma občinski
strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma
dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.

9. Župan Občine Hrpelje-Kozina po prejetju obvestila
Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planski aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega akta, posreduje usklajen osnu-
tek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na
občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolni-
tvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z
odlokom.

6. Finančna sredstva

7. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev občin-

skih planskih aktov Občine Hrpelje-Kozina se zagotovijo v
občinskem proračunu.

8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 236/00
Hrpelje-Kozina, dne 27. januarja 2000.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Vojko Mahnič l. r.

926. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za
območje Občine Hrpelje-Kozina

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93)
in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na
10. redni seji dne 10. 2.  2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev

prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za
območje Občine Hrpelje-Kozina

1. Predmet in cilj sprememb ter dopolnitev

1. člen
S tem programom se določa priprava sprememb in

dopolnitev PUP za vse krajevne skupnosti na območju Obči-
ne Hrpelje-Kozina, nosilca aktivnosti in koordinatorja po-
stopka, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi dopolnitev PUP,
roki izdelave.

2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

2. člen
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pri-

pravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartograf-
skega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostor-
skih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85, v nadaljevanju: NPA), zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93),
v nadaljevanju: ZUNDPP.

3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

3. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi spre-

memb in dopolnitev PUP za vse krajevne skupnosti na ob-
močju Občine Hrpelje-Kozina se določi strokovna organiza-
cija izbrana na podlagi javnega razpisa.
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Kot koordinator postopka se določijo strokovni delavci
za okolje in prostor Občine Hrpelje-Kozina.

4. Strokovne podlage

4. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih uredi-

tvenih pogojih se uporabljajo vse strokovne podlage, ki so
bile pripravljene za planske akte občine, s tem, da se jih
preveri z ažuriranimi podatki in študijami, predvsem pa:

– dolgoročni in srednjeročni plan Občine Hrpelje-Kozi-
na,

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine.

5. Soglasodajalci

5. člen
Organi in organizacije in strokovne službe, ki sodeluje-

jo kot soglasodajalci pri pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Hrpelje-Kozina so:

– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Elektro Primorska, izpostava Sežana,
– KSP Sežana,
– Kraški vodovod Sežana,
– Cestno podjetje Koper,
– Telekom,
– Pošta Slovenije.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Na izdelani osnutek soglasodajalci morajo v tridesetih
dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglas-
je, sicer se šteje, da je soglasje dano.

6. Terminski plan

6. člen
1. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP na

območju Občine Hrpelje-Kozina se dostavi občinskemu sve-
tu najkasneje v 90 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev
soglasodajalcev.

2. Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji po obrav-
navi osnutka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka dopolnitev PUP za vse KS na območju Občine
Hrpelje-Kozina. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS.

3. V času javne razgrnitve, ki se izvede v prostorih
Občine Hrpelje-Kozina in na sedežih KS in bo trajalo naj-
manj 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.

4. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti,
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko poda-
jo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.

5. Po končani javni razgrnitvi pripomb iz javnih razprav
in obravnav in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb pripra-
vi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski
svet in odloča o pripombah.

6. Z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov poda-
nih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga nosilcu strokovnih
aktivnosti, da pripravi usklajen predlog sprememb in dopol-
nitev PUP za vse KS na območju Občine Hrpelje-Kozina.

7. Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopol-
nitev PUP za vse KS na območju Občine Hrpelje-Kozina z
odlokom.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 235/00
Hrpelje-Kozina, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Vojko Mahnič l. r.

IDRIJA

927. Pravilnik o določitvi odškodnine na zavarovanih
vodozbirnih območjih

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 17. in 19.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81),
1. člena odloka o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS,
št. 25/89 in Uradni list RS, št. 19/90, 19/91, 56/93,
32/96 in 14/00), 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 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) na 10. redni seji dne 3.
februarja 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o določitvi odškodnine na zavarovanih

vodozbirnih območjih

1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek za določitev od-

škodnine upravičencem, ki so bili oškodovani zaradi zavaro-
vanja vodozbirnih območij pitne vode.

2. člen
Za trajno zavarovanje vodnih virov lahko Občina Idrija

lastnikom zemljišč določi olajšave, spodbude, nadomestila
ali odškodnine. Ta povračila se med seboj delno ali v celoti
izključujejo, tudi v primeru stimulacij v kmetijstvo iz proraču-
na RS in EU, kolikor je ta odmerjena na osnovi varovanja
kulturne krajine ali vodnega vira.

3. člen
Upravičenec za odškodnino je lastnik ali najemnik zemljiš-

ča (v nadaljevanju: upravičenec), kateremu se z odlokom Obči-
ne Idrija o zavarovanju vodnega vira omejuje lastninska ali
najemna pravica na nepremičnini, zmanjša vrednost zemljišča
(osnovne rabe) oziroma se mu omejuje osnovna dejavnost.

Zavezanec za plačilo je občina, ki je v javno korist z
aktom zavarovala vodozbirna območja pitne vode.

Odškodnina se izračuna za posamezno območje in na
določen vodovod.

4. člen
Sredstva za odškodnino pridobiva občina od uporabni-

kov vodnega vira na določenem vodovodnem sistemu.
Upravljavec vodovoda mora v skladu s tem pravilnikom dolo-
čiti pribitek k ceni m3 vode, upoštevaje ugotovljeno višino
odškodnine in porabo vode v preteklem letu ter število upo-
rabnikov vode. Tako izračunan pribitek je različen na posa-
meznih javnih vodovodih v Občini Idrija.
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V primeru, da je na zaščitenem vodozbirnem območju
več upravičencev, se celotno ugotovljeno odškodnino deli v
sorazmernem deležu glede na posamezno odškodnino.

V primeru, da se iz posameznega zavarovanega vodo-
zbirnega območja napaja več vodovodov, se določi pribitek
k ceni m3 vode uporabnikom vseh vodovodov v deležu gle-
de na porabo vode.

5. člen
Za zemljišča v 1. varovalnem (najstrožjem) območju

vodnega vira upravičenec ne more uveljavljati odškodnine.
Zemljišče v tem območju se lastniku odkupi po tržni ceni,
upoštevaje vrsto rabe in kategorijo zemljišča. Kolikor se
lastnik zemljišča ne strinja z odkupom, je mogoče to zemljiš-
če tudi razlastiti v skladu z zakonom po sodnem postopku.

Odškodnina se uveljavlja samo na kmetijskih zemlji-
ščih, ki sodijo v 2. varovalno območje vodnega vira (ožje
varstveno območje) javnega vodovoda, kjer se omejuje gno-
jenje in prepoveduje polivanje gnojevke in uporabo zaščitnih
sredstev v skladu z občinskim odlokom in področnimi pravil-
niki.

Na 3. varstvenem območju vodnega vira (širše varstve-
no območje) odškodnin ni mogoče uveljavljati.

Odškodnine ni mogoče uveljavljati tudi na ostalih zem-
ljiščih osnovne rabe kot so gozd, neplodno, stavbne površi-
ne in druge, za katere veljajo posebne omejitve v skladu z
odlokom.

6. člen
Osnova za izračun odškodnine je površina zemljišča, ki

je opredeljena in zavarovana kot 2. vodozbirno območje in
vrsta rabe zemljišča oziroma dejavnost, ki se opravlja na tem
zemljišču (njivske površine, travniki, delno tudi pašnik, koli-
kor je za to območje omejitev gnojenja in prepoved uporabe
zaščitnih sredstev), katerim se zaradi prepovedi zmanjša
pridelava ali vrednost zemljišča.

7. člen
Upravičenec mora škodo, ki mu je povzročena uveljav-

ljati z dokazilom – škodnim zahtevkom o zmanjšanju pridela-
ve ali vrednosti zemljišča, ki pa mora presegati 20% zmanj-
šane vrednosti in jo izdela strokovno usposobljena oseba
(sodno zaprisežen cenilec kmetijske stroke), dokazilom o
lastništvu ali najemu zemljišča (izpisek iz zemljiške knjige in
overjena najemna pogodba) in potrdilom o opravljanju dejav-
nosti kmetijstva kot primarne dejavnosti (potrdilo o dejavno-
sti in status kmeta). Ta zahtevek predstavlja letno odškodni-
no. Cenitev mora upoštevati dejansko stanje in količino
pridelave v skladu z gnojilnim načrtom (za katerega je pri-
stojna kmetijsko pospeševalna služba) za konkretno kulturo
in tip zemljišča, zmanjšano vrednost pa na osnovi iste kultu-
re in gnojilnim načrtom za 2. varstveno vodozbirno območ-
je. V primeru, da zaradi omejitev pridelava konkretne kulture
ni mogoča, se lahko v cenitvi upošteva vrednostno primer-
jalna kultura. Kolikor cenitev ni mogoča, se za to obdeloval-
no površino izračuna katastrski dohodek (na podlagi katere-
ga lastnik plačuje davek – potrdilo pristojnega upravnega
organa) in pavšalno 50% zmanjšan pridelek.

8. člen
Če lastnik zemljišča opusti dejavnost iz kakršnega koli

vzroka, se mu ne prizna pravica do odškodnine (tudi če ga
opusti zaradi zaščite vodnega vira). V primeru, da upraviče-
nec spremeni kulturo, se mu odškodnina odmeri na novo,
na osnovi ponovnega škodnega zahtevka. Škodni zahtevek
mora upravičenec podati za vsako preteklo leto (če se de-
javnost in višina škodnega zahtevka ne spremeni, je lahko to

prvotna vloga, ki se jo revalorizira na osnovi uradnega in-
deksa).

Kolikor stroški cenitve presegajo 20% vrednosti oce-
njene škode, se v odškodnino prizna tudi ta strošek, vendar
le enkratno za prvo cenitev, obračuna pa se jo za obdobje
10 let.

9. člen
Tako izračunana letna odškodnina se deli na dejansko

letno porabo vode iz vodovoda (evidenca upravljavca vodo-
voda), katero vodno zajetje je predmet odškodnine v m3,
znesek v SIT pa upravljavec vodovoda zaračuna vsakemu
porabniku vode mesečno kot odškodnino za nazaj in jo
nakaže upravičencu v skladu s pogodbo, ki jo podpišeta
upravičenec in občina.

Možni so tudi drugi načini izplačila odškodnine, enkrat-
no letno nakazilo ali odkup zemljišča (po tržni ceni), če bi
10-letna renta presegla vrednost zemljišča. Ta znesek in
ostale stroške odkupa pokrije občinski proračun in jih kot
rento zaračuna mesečno uporabnikom vodovoda. Zemljišče
postane občinska last – javno dobro.

10. člen
Odgovornost upravičenca – lastnika zemljišč ali drugih

pravnih in fizičnih oseb do uporabnikov vodovoda je, da
upošteva občinski odlok o varovanju vodnih virov in področ-
ne predpise in normative. V primeru, da je zaradi nepravilne-
ga gnojenja ali drugih dejavnosti (polivanje gnojevke, koncen-
trirani izpusti, deponiranje gnoja in drugih odpadkov, strupe-
nih snovi, uporaba nedovoljenih zaščitnih sredstev, ...) do-
kazano prišlo do onesnaženja vodnega vira, je upravičenec
oziroma druga oseba – povzročitelj odgovoren za posledi-
ce omejitve distribucije vode ali opustitve varnosti za zdrav-
je in življenje ljudi, občina pa lahko sproži civilno tožbo za
plačilo odškodnine in predlaga uvedbo kazenskega po-
stopka.

11. člen
Sprememba namenske rabe zemljišč – vodozbirnega

območja je mogoča samo z opustitvijo vodnega vira za po-
trebe vodovoda. Nova osnovna namenska raba postane
tista, ki je bila pred zaščito vodozbirnega območja brez
sprememb in dopolnitev plana občine Idrija, drugačna na-
menska raba območja zahteva postopek sprememb in do-
polnitev plana.

12. člen
Pri zavarovanju novega vodnega vira so v fazi sprejema-

nja sprememb in dopolnitev plana občine Idrija stranke v
postopku vsi lastniki zemljišč v 1. in 2. vodozbirnem območju.

13. člen
Za izvajanje nadzora nad kontrolo kvalitete vode je

zadolžen upravljavec vodovoda. Za nadzor in kontrolo stanja
na vodozbirnih območjih je zadolžen občinski inšpektor ozi-
roma komunalni redar.

14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 35111-0001/99
Idrija, dne 4. februarja 2000.

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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ILIRSKA BISTRICA

928. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške
lekarne Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92) ter 16. člena statuta (Uradne
objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98; Uradni
list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na
seji dne 27. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne

Ilirska Bistrica

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Občine Divača, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postoj-

na in Sežana ustanavljajo s tem odlokom javni zavod Kraške
lekarne Ilirska Bistrica za opravljanje lekarniške dejavnosti.

Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti je prav-
na oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda (v na-
daljnjem besedilu: zavod).

2. člen
Ustanoviteljice zavoda so: Občina Divača, Kraška ce-

sta 32, Divača; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska
Bistrica; Občina Komen, Komen 86, Komen; Občina Pivka,
Kolodvorska 5, Pivka; Občina Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna in Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana.

Ustanoviteljske pravice izvršujejo organi ustanoviteljic v
skladu z njihovimi statuti.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je: Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Sedež zavoda je: Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8.

4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem

soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod upo-
rabljati ime iz 3. člena tega odloka.

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA

5. člen
Dejavnost zavoda opravljajo organizacijske enote:
– Lekarna Ilirska Bistrica,
– Lekarna Postojna,
– Lekarna Pivka,
– Lekarna Sežana s podružnicama Divača in Komen.
Podrobnejšo notranjo organizacijo zavoda določi za-

vod s statutom.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo,

ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih ter dru-
gih organizacij z zdravili.

Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in
brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o
varni uporabi zdravil.

Poleg lekarniške dejavnosti opravlja zavod še nasled-
nje dejavnosti:

– prodaja zdravil skupine C, medicinskih pripomoč-
kov, sredstev za nego in varovanje zdravja ter predmetov
splošne rabe;

– izdelovanje zdravil ter preverjanje njihove kakovosti;
– izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Dejavnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

člena spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v nasled-
nje razrede:

G/52.310 Dejavnost lekarn
G/52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi

in ortopedskimi pripomočki
G/52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi

in toaletnimi izdelki
G/52.487 Trgovina na drobno z igračami

in otroško opremo
DG/24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
L/75.100 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo

storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja

N/85.200 Veterinarstvo

V. ORGANI ZAVODA

7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah

pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta
odlok oziroma statut zavoda:

– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon

ali statut zavoda.

1. Svet zavoda

8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– šest predstavnikov ustanoviteljic (predstavnik vsake

občine ustanoviteljice),
– štiri predstavnike delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predstavniki sveta zavoda se določijo po postopku in

na način, kot ga določajo splošni akti ustanoviteljic, javnega
zavoda in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dva-

krat zaporedoma.

10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
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– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odlo-

čitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev

zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem

aktom.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več

kot polovico članov. Svet odloča z navadno večino glasov
prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti
predlogu sklepa se šteje, da je sprejeta odločitev, za katero
je glasoval predsednik sveta.

Statut in statutarne spremembe, razvojni plan, finančni
načrt ter zaključni račun sprejema svet z dvetretjinsko veči-
no vseh imenovanih članov.

2. Direktor

11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

12. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s

soglasjem ustanoviteljev.
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo

in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokov-

nega dela zavoda združeni, mora imeti direktor visoko stro-
kovno izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let de-
lovnih izkušenj.

Vršilca dolžnosti direktorja imenuje in razrešuje svet
zavoda, vendar najdlje za eno leto.

Drugi pogoji se določijo s statutom.

3. Strokovni vodja

13. člen
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokov-

nega dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda stro-
kovni vodja in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Strokovnega vodjo imenuje direktor izmed delavcev
zavoda.

Strokovni vodja mora imeti visoko strokovno izobrazbo
farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Drugi pogoji se določijo s statutom.

4. Strokovni svet

14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ za-

voda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sve-

ta določa statut zavoda.

VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA

15. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka usta-

noviteljice zavodu zagotavljajo premoženje, s katerim je za-
vod že upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno razpolaga s premičnim premože-
njem za pravne posle, v zvezi z nepremičnim premoženjem
pa mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.

VII. SREDSTVA ZA DELO LEKARNIŠKEGA ZAVODA

16. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za

opravljene storitve,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

17. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem kot dober

gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-

tanoviteljem.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri

opravljanju javne službe zavod uporablja za izvajanje in raz-
voj te dejavnosti.

S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pri-
dobi s prodajo blaga in storitev na trgu, razpolaga zavod
samostojno, v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim
planom, ki ga sprejme svet zavoda.

18. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju na področju javne

službe zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem
poročilu krijejo ustanoviteljice le, če zavod z analizo stanja
dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je do primanjkljaja
prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico
razhajanje med kalkulativnimi elementi cen storitev in realizi-
ranimi cenami in tega primanjkljaja ni mogoče pokriti iz
ostale dejavnosti zavoda.

19. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdob-

ju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek na-
meni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje
pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za
plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Premoženje zavoda je v lasti ustanoviteljic. Ustanovite-

ljice bodo uredile medsebojne pravice in obveznosti s po-
sebno pogodbo.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga samostojno, razen za promet z
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nepremičninami, kjer je potrebno soglasje vseh ustanovite-
ljic.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in
vpisom v sodni register.

21. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod di-

rektor.

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

22. člen
Ustanoviteljice prevzemajo odgovornost za obveznosti

zavoda do višine vloženih sredstev iz 15. člena tega odloka.

XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC IN ZAVODA

23. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno

dostaviti podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge
podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.

24. člen
Zavod se lahko z ustanoviteljicami dogovori za izvajanje

dejavnosti iznad zagotovljenega programa, ki ga mora zavod
v skladu z veljavnimi normativi in standardi lekarniške dejav-
nosti opravljati kot javno službo.

V primeru iz prejšnjega odstavka pokriva stroške nad-
standardnih programov ustanoviteljica, ki se je za izvedbo
programa dogovorila.

25. člen
Zavod mora od ustanoviteljic poleg drugih soglasij do-

ločenih s tem odlokom pridobiti še:
– soglasje k statutu,
– soglasje k statutarnim spremembam,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja in
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti.
Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji soglasij iz prejš-

njega odstavka v roku 45 dni od vložitve zahtevka, se sma-
tra, da so soglasje izdale.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Svet zavoda sprejme statut v roku 3 mesecev po spre-

jemu tega odloka.

27. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do konsti-

tuiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.

28. člen
Ustanoviteljice sklenejo pogodbo o medsebojnih pravi-

cah in obveznostih v roku 6 mesecev po sprejemu tega
odloka.

Do podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka se smisel-
no uporablja pogodba o medsebojnih pravicah in obvezno-
stih javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica št.
108-1/94-10 z dne 2. 11. 1994.

29. člen
Zavod mora uskladiti organizacijo dela ter oblikovati

organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku 6 mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.

30. člen
Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica se vpiše v

sodni register in je pravni naslednik Javnega zavoda Kraške
lekarne Ilirska Bistrica, vpisanega v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Kopru pod številko 1/05421/00 ter prevza-
me vse pravice in obveznosti tega zavoda.

31. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

petnajsti dan po objavi ugotovitvenega sklepa o potrditvi
oziroma sprejemu odloka, ki ga v enakem besedilu sprejme-
jo še Občine Divača, Komen, Pivka, Postojna in Sežana.

Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v
Uradnem listu RS.

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
številka 50/1/91-3/1 z dne 30. 3. 1993 (Uradne objave,
št. 4/93).

Št. 01200-14/97-240
Ilirska Bistrica, dne 29. decembra 1999.

Podžupan
Občine Ilirska Bistrica

Vitomir Dekleva, ek. l. r.

KOZJE

929. Odlok o občinskih cestah v Občini Kozje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Obči-
ne Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine
Kozje na 12. redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Kozje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Kozje in posto-

pek njihove kategorizacije;
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– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-
skih cest in prometa na njih;

– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-
ne gospodarske javne službe;

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Kozje so vse jav-
ne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in na
javne poti.

Lokalne ceste v Občini Kozje se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: na
zbirne krajevne ceste in na krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Kozje na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeš-
čenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Kozje na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategori-
zacija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v
prostorskem planu občine.

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-

metu ali pa se agrotehnično obdela v skladu z svojim oko-
ljem.

Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Kozje na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno ali proti
primerni odškodnini in če je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Kozje na predlog župana, njena
kategorizacija se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti,
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so
namenjene ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih in kulturnih spomenikov ali znamenitosti, za
ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka te teze se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Kozje.

12. člen
(plan razvoja in vzdrževanje občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Kozje na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
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in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojni občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbirnih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij na gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika, izdajanje dovoljenj
in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za
zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog določenih z tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

Občinski svet občine Kozje lahko predlaga Vladi Re-
publike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upora-
bo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju
s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi pro-
metno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrže-
vanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povra-
čila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in nad-
zor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnimi odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene
razglasitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zako-
nom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razglasi-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni ob-
činski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del ob-
činske ceste.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljanjem občinskih cest

in upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostljivega objekta (brežine pod objektom in pragu
pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del
vzdrževanja občinske ceste.
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Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve

občinske ceste)
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi

graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-
ste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju občine.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
voren pristojni občinski upravni organ za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o gradnji
ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziro-
ma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitve del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov tretjega odstavka 29. člena
tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je odgo-
voren pristojni občinski upravni organ za ceste.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z od-
dajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-
sa, če tako na predlog župana določi Občinski svet občine
Kozje.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojni občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojni občinski uprav-
ni organ za ceste.

27. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen pristojni občinski upravni organ za ce-
ste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zaradi
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščene-
ga upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-
voljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
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ne razmere zaradi snega, poledice, močnega vetra, poš-
kodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč...),

lahko pristojni občinski upravni organ za ceste s skle-
pom začasno, najdlje za čas enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev
ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o ukre-
pih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejš-
njega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja
za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s promet-
no signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sreds-
tvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ce-
ste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni občinski upravni
organ za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 50. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste izda soglasje
iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varo-
valnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaš-
čito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. čle-
nom tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Kozje.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov

in naprav)
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-

petnostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Kozje, se smejo napeljevati oziroma postav-
ljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu
le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojne-
ga občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zahteva
od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije ob-

činske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in
prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in
naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni
izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno re-
konstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občin-
sko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma živ-
ljenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodar-
ska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstra-
niti neposredno nevarnost in o tem obvesti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostavi cesto v prvotno
stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrže-
vanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poško-
dovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
pogojih prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovo-
ljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih ce-
stah, izda pristojni občinski upravni organ za ceste v 15 dneh
po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca redne-
ga vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.
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35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci red-
nega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tret-
jega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, ta organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravlja-
nje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potreben prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojni občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez

soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena
tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko pristoj-

nemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojni občinski upravni organ za ceste krije del stroš-
kov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in dero-
čih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo
občinske ceste.

41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinske-
ga upravnega organa za ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste.

43. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostoja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestne-
ga telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste

in prometa na njej)
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektu ob cesti, ki bi utegnila poškodo-
vati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na
cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in
drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je pov-
zročil.

Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
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– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete;

– nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred-

mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako
drugače onesnaževati cesto;

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

– namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;

– orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

– obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

46. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerim se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,

pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

47. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev

na občinski cesti)
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet

na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za popolno ali delno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej.

Dovoljenje se izda, če je promet mogoče preusmeriti
na druge javne ceste.

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce-
ste, se lahko izda tudi v primeru, da promet ni mogoče
preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven
prometnih konic in samo za omejen čas, največ pa za 8 ur.

48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za popolno ali delno zaporo občinske ceste
izda pristojni občinski upravni organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojnega občinskega upravnega organa za ce-
ste se obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
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popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

49. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni
dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur,
postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi-
ta lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski
upravni organ za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste iz 30. člena tega odloka.

50. člen
(prometna signalizacija ob občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Ob-
činski svet občine Kozje na predlog župana, razen v prime-
rih iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavi-
tev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb
o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za
izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom.
Pristojni občinski upravni organ za ceste ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni občinski
upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo posta-
vitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski upravni
organ za ceste. V soglasju postavi pogoje za postavitev, ki
morajo biti v skladu s predpisi o varstvu ceste in varnosti

prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, sejma,
razstave...) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Kozje. Transparenti morajo biti izobešeni naj-
manj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah

(zunaj naselja))
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-

ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

53. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojni občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 50. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

55. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

56. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektorat za ceste poleg pravic in dolž-
nosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
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– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme alinee prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

V zadevah iz pete alinee prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektorat za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po peti alinei prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojni občinski upravni organ za ceste in policijo.

Če občinski inšpektorat za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnice, potni in
drugi stroški, nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

O ukrepih, ki jih je odredil po peti alinei prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojni občinski upravni organ za ceste in policijo.

Če občinski inšpektorat za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnice, potni in
drugi stroški, nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetnostne elek-
trične oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplo-
vod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (36.
člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. čle-
na);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (42. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in
objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(44. člen);

– vozi vozilo s takšnim naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (dru-
gi odstavek 45. člen);
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– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 46. člen);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
47. člen);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 48. člen);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člen);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja (51. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

58. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

59. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 24. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

60. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji
ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji
odstavek 23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba inve-
stitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
(večletni plan)

Pristojni občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka
12. člena tega odloka.

62. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnemu
občinskemu upravnemu organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerim se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

65. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republika Slovenija.

Št. 06202-12-0001/00
Kozje, dne 17. februarja 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

930. Odlok o turistični taksi na območju Občine
Kozje

Na podlagi 1. in 22. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet
občine Kozje na 12. redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o turistični taksi na območju Občine Kozje

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Kozje, način pobiranja, poročanje o pobrani taksi, opro-
stitve plačila takse ter nadzor.
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2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist

za vsako nočitev na območju Občine Kozje, če nima prijav-
ljenega stalnega bivališča v Občini Kozje.

Turistična taksa je določena v točkah. Višina turistične
takse na območju Občine Kozje znaša 10 točk. Znesek
turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk
z vrednostjo točke. Vrednost točke določi Vlada Republike
Slovenije enkrat letno.

3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja in jo
nakažejo do 25. dne v mesecu na račun Občine Kozje.

4. člen
Osebe iz 3. člena odloka so dolžne mesečno podati

poročilo občini in pristojnemu davčnemu organu o številu
prenočitev in znesku turistične takse, ki se je pobral v
mesecu.

Osebe, ki so dolžne pobirati turistično takso, morajo
voditi evidenco o plačani taksi, vsebino evidenc predpiše
minister, pristojen za turizem.

5. člen
Za celotno oprostitev in delno oprostitev zneska plačila

turistične takse se uporabljajo določila zakona o pospeševa-
nju turizma.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občin-

ska uprava ter pristojni davčni organ.

7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejene s tem odlokom, se

uporabljajo neposredno določbe zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-12-0003/00
Kozje, dne 17. februarja 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

931. Pravilnik o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. člena pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.
64/99) je Občinski svet občine Kozje na 12. redni seji dne
17. 2. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o določitvi podaljšanega obratovalnega časa

gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost

1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila in pogoji za obra-

tovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih lokalov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na ob-
močju Občine Kozje (v nadaljevanju: gostinski obrati).

2. člen
Na podlagi meril in pogojev določenih v tem pravilniku,

občinska uprava izda soglasje za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov.

3. člen
Pri izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas mora

občinska uprava upoštevati zlasti naslednja merila:
– območje, kjer gostinski obrat leži,
– vrsto gostinskega obrata,
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za vzpodbujanje

razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične priredi-
tve in programi ter druge zabavne prireditve),

– dodatne ponudbe gostinskih obratov,
– oživitev jeder naselji.

4. člen
Gostinski obrati lahko poslujejo v naslednjem podaljša-

nem obratovalnem času:
1. Gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in se-

stavne enote teh obratov ter kmetije z nastanitvijo med 0. in
24. uro.

2. Restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije,
slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, osmice, obrati
za pripravo in dostavo jedi:

– od ponedeljka do četrtka med 6. in 22. uro,
– v petek in soboto med 6. in 23. uro,
– ob nedeljah in praznikih med 6. in 22. uro.
V mesecih junij, julij in avgust se obratovalni čas podalj-

ša za eno uro.
3. Diskoteke, nočni klubi med 22. in 4. uro.
4. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih obra-

tujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma progra-
mom prireditev.

5. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objav-

ljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalne-
ga časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.

Soglasje za podaljšani obratovalni čas se praviloma
izda za tekoče koledarsko leto.

6. člen
Gostinec lahko obratuje v podaljšanem času brez do-

voljenja občinske uprave na dan pred prazniki, določenimi z
zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po en-
krat), ob drugih priložnostih pa le po odločitvi občinske
uprave.

Posamezne prireditve za zaključeno družbo (poroke,
zabave ipd.) mora gostinec prijaviti pet dni pred prireditvijo
na občinsko upravo.

Občinska uprava lahko ne glede na že potrjeni urnik
obratovalnega časa dovoli enkratno dodatno podaljšanje
obratovalnega časa za čas prijavljene prireditve.
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7. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinske-

ga obrata se lahko med letom odvzame in skrajša iz nasled-
njih razlogov:

– zaradi pisnih pritožb bližnjih stanovalcev in občanov
zaradi motenja reda in miru,

– neizpolnjevanje določb tega pravilnika in zakona,
– v primeru drugih uradno ugotovljenih kršitev javnega

reda in miru.

8. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje občin-

ska uprava in policisti.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0007/00
Kozje, dne 17. februarja 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

932. Merila za določanje dežurstev prodajaln na
območju Občine Kozje

Na podlagi 4. člena pravilnika o obratovalnem času
prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in na podlagi 17. člena
statuta občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski
svet občine Kozje na 12. redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

M E R I L A
za določanje dežurstev prodajaln na območju

Občine Kozje

1. člen
S temi merili se določijo kriteriji za določitev dežurstev

prodajaln, ki jih morajo trgovci upoštevati pri prijavah urnika
obratovalnega časa prodajaln.

2. člen
Prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne takrat,

kadar obratujejo izven rednega obratovalnega časa, ki je:
– od ponedeljka do petka med 7. in 21. uro,
– ob sobotah med 7. in 18. uro,
– ob nedeljah med 8. in 13. uro za prodajalne z živili.

3. člen
Kot merila za določitev dežurstev prodajaln se upošte-

vajo naslednje značilnosti območja občine:
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– varstvo pred hrupom,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– običaji ob praznikih in dela prostih dnevih.

4. člen
Trgovine z živili ob enodnevnih praznikih ne obratujejo.
V primeru dveh ali več zaporednih dni praznikov ali dela

prostih dni lahko trgovine z živili obratujejo drugi in vsak
naslednji dan praznika ali dela prostega dneva med 8. in
13. uro.

5. člen
Trgovina na drobno z motornimi gorivi lahko obratuje

kot dežurna prodajalna vse praznike in dela proste dni med
8. in 13. uro.

6. člen
Prodajalne s cvetjem lahko 31. oktobra in 1. novembra

obratujejo kot dežurne prodajalne med 7. in 18. uro.

7. člen
Izven določb tega pravilnika lahko občinska uprava

izda dovoljenje, da lahko prodajalne na celotnem območju
občine obratujejo kot dežurne prodajalne v naslednjih pri-
merih:

– večje javne prireditve,
– posebni dogodki na območju občine.
Dovoljenje se izda na podlagi posebne prijave trgovca

za obratovanje, ki jo pošlje tri dni pred pričetkom prireditve
oziroma dogodka. Dovoljenje se izda samo za čas trajanja
prireditve oziroma dogodka.

8. člen
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-12-0008/00
Kozje, dne 17. februarja 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KRANJ

933. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Mest-
ne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne
občine Kranj na 12. seji dne 26. 1. 2000  sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Mestne občine Kranj (v

nadaljnjem besedilu: občina) in postopek njihove kategori-
zacije ter druge javne prometne površine;

– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-
skih cest in prometa na njih;

– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-
ne gospodarske javne službe;

– postopke in pogoje za posege v občinske ceste in
druge javne prometne površine;

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev tega odloka.
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2. člen
Občinske ceste so javno dobro v lasti občine. Na njih

ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem
in drugih stvarnih pravic, razen v primerih, določenih z zako-
nom.

3. člen
Občinske ceste in druge javne prometne površine na

območju Mestne občina Kranj se gradijo in vzdržujejo na
način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne
ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in
graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega pro-
meta in ta odlok.

4. člen
Na občinski cesti in drugi javni prometni površini je

dovoljen ves promet, če ni s prometnim znakom določeno
drugače.

5. člen
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z zako-

nom ali odlokom drugače določeno, je organ občinske upra-
ve, pristojen za ceste in promet (v nadaljnjem besedilu:
pristojni občinski organ).

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

6. člen
Občinske ceste na območju Mestne občine Kranj so

vse občinske ceste, ki niso kategorizirane kot državne ce-
ste.

7. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,

javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v Mestni občini Kranj se v skladu z

merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v podkategorije:
glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajev-
ne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.

8. člen
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Svet mestne

občine Kranj na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-

hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

9. člen
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-

meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti, zainteresirane pravne in fi-
zične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Svet mestne občine Kranj na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

10. člen
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kate-

gorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v
prostorskem planu občine.

(2) Novozgrajenemu ali rekonstruiranemu delu občin-
ske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, se kategori-
je ne spremeni.

11. člen
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se

zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za

parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Svet mestne občine Kranj na predlog župana.

12. člen
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen

javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
lec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste v dogovoru s prejšnjim lastnikom, če je bila v
uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let in, če je
vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Svet mestne občine Kranj na predlog župana,
njihova kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena
tega odloka.

13. člen
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-

dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

14. člen
Z občinskimi cestami in drugimi javnimi prometnimi

površinami upravlja Mestna občina Kranj.

15. člen
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-

rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
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naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Svet mestne občine Kranj na predlog župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenem za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

16. člen
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in

upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest opravlja pristojni občinski organ. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenje združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
občino;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in zavarovanja prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

(2) Posamezne naloge lahko župan na predlog pristoj-
nega občinskega organa in v skladu z zakonom delno ali v
celoti prenesejo na izvajalce rednega vzdrževanja občinskih
cest.

17. člen
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se

zagotavljajo v proračunu občine.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

18. člen
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v

skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

19. člen
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-

jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene
tako, da omogočajo normalno gibanje oseb z omejeno spo-
sobnostjo gibanja.

20. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-

konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

21. člen
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine

iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

22. člen
(1) Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti mora-

jo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko

pristojni občinski organ na predlog javnega prevoznika in v
soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po
presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma
izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozi-
šču glavne mestne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališ-
če ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekli-
če dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni
občinski organ ob upoštevanju predlogov javnih prevozni-
kov.

 (4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča
glavne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem pla-
nu ali planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora
predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste. Stroške gradnje avtobusnega posta-
jališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno po-
stajališče postane del občinske ceste.
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23. člen
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo

biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

24. člen
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar le-ta prečka vodotok ali pote-
ka ob njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
praga pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

25. člen
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti za-

radi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestav-
ljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega organa za bolj-
še elemente nadomeščenega dela občinske ceste od ele-
mentov, določenih po prejšnjem odstavku.

26. člen
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske

ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojni občinski organ

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

27. člen
(1) Pristojni občinski organ mora o gradnji ali rekon-

strukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma uprav-
ljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni občinski organ mora dati investitorju oziro-
ma upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar le-ti nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

28. člen
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-

navljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-

zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 34. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 34. čle-
na tega odloka je odgovoren izvajalec rednega vzdrževanja
občinskih cest.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 34. člena tega odloka je
odgovoren pristojni občinski organ.

29. člen
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-

ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja v skladu z veljavnimi pred-
pisi.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (v nadaljevanju: izvajalec rednega
vzdrževanja cest) je Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest
v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih
cestah.

(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Svet mestne občine Kranj na predlog župa-
na odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh
cest zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti.
Svet mestne občine Kranj hkrati določi tudi program redne-
ga vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo
iz proračuna Mestne občine Kranj in določi odgovorno ose-
bo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Mestna
občina Kranj subsidiarno odgovorna.

(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah odda v izved-
bo občina na podlagi javnega razpisa po postopku in pod
pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

30. člen
(1) Pristojni občinski organ skrbi za vzdrževanje križišč

občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je
dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske
ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

31. člen
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah nad občinskimi cestami, po katerih je dovoljen javni
promet, skrbi pristojni občinski organ.

32. člen
(1) Pristojni občinski organ lahko zaradi zapore občin-

ske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojni občinski organ predhodno uskladiti z Di-
rekcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojni občinski organ predhodno dobiti soglasje
lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljalca
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste
na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa,
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
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33. člen
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora izvajati red-

na vzdrževalna dela v obdobju dneva, ko je promet vozil in
pešcev najredkejši, razen, ko zaradi narave del, načina izva-
janja ali drugih tehničnih pogojev to ni mogoče.

(2) Pristojni občinski organ lahko določi območje jav-
nih cest in drugih prometnih površin ter obdobje dneva, ko
na teh površinah ni dovoljeno izvajanje določenih javnih
služb.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

34. člen
(1) Pristojni občinski organ lahko začasno prepove ali

omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na določeni
občinski cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, kadar je cesta v
takem stanju,

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-
met posameznih vrst vozil oziroma bi promet posameznih
vrst vozil škodoval tej cesti,

ali
– kadar to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanaša-

jo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr.
posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno).

Prepoved ali omejitev prometa lahko traja, dokler traja-
jo razlogi za takšen ukrep, vendar največ eno leto.

(2) O ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prejšnjega
odstavka, mora pristojni občinski organ obvestiti policijo in
občinskega inšpektorja za ceste najmanj petnajst dni ter
javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na cesti sami.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz druge alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja cest in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O teh ukrepih mora izvajalec ukrepov ne-
mudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in javnost ter pristojni občinski organ.

35. člen
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor

ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega organa.

(3) Pristojni občinski organ izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu
niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa
na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v
18. členu tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m
– pri glavni mestni cesti 12 m

– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi načrti.

36. člen
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-

napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Mestna občina Kranj, se smejo napeljevati oziro-
ma postavljati v območju občinske ceste in njenega varoval-
nega pasu le pod pogoji in na način, določenimi v soglasju
pristojnega  občinskega organa.

(2) Pristojni občinski organ lahko zahteva od upravljal-
ca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ce-
ste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljalec, razen, če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pristojni občinski organ lahko odkloni izdajo soglas-
ja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževa-
li njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstruk-
cijo te ceste.

37. člen
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-

činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Vse neposredne in posredne stroške, nastale zara-
di izvajanja del iz prvega odstavka tega člena in stroške
izdaje dovoljenja krije upravljalec naprav oziroma napeljav.

(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenje in zdravje občanov, ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(5) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolnoma zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehaju takoj obvestiti policijo.

38. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in

opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega organa. V soglas-
ju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

39. člen
(1) Soglasje pristojnega občinskega organa je potreb-

no pridobiti tudi za druge občasne ali začasne omejitve
uporabe občinskih cest ter drugih javnih prometnih povr-
šin za:

– ureditev gradbišč, postavitev gradbiščnih ograj in fa-
sadnih odrov,
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– deponiranje gradbenega in drugega materiala,
– izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev,
– postavitev kioskov, stojnic in drugih oblik širjenja go-

stinske, trgovske ali druge gospodarske in negospodarske
dejavnosti.

(2) Kadar so zaradi gradbenih del začasno zasedene
površine, namenjene pešcem, mora izvajalec del urediti pre-
hod za pešce tako, da je zavarovan pred padanjem materia-
la, osvetljen in zagotavlja varnost pešcev.

(3) Za uporabo občinskih cest in drugih javnih promet-
nih površin zaradi razlogov, navedenih v prvem odstavku
tega člena, se plača predpisana komunalna taksa.

40. člen
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-

de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-

rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje pristojne-
ga občinskega organa, s katerim se določijo način in pogoji
prevoza ter višina povračila za izredni prevoz, izda pa ga
pristojni občinski organ. Za dovoljenje za izredni prevoz je
treba zaprositi 15 dni pred izvajanjem prevoza. O izdanih
dovoljenjih mora pristojni občinski organ obvestiti policijo,
občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrže-
vanja cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb.

41. člen
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-

so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo občin-
ski inšpektor za ceste v sodelovanju s policijo in izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

42. člen
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-

čene v skladu z določbo drugega odstavka 19. člena tega
odloka in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
organ določi ob obstoječih občinskih cestah, se s pogodbo
odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejav-
nosti.

43. člen
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in

pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega organa. S soglasjem se določijo tehnični in
drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste. Kadar priključek ni v občinski lasti, je za njego-
vo rekonstrukcijo potrebno soglasje lastnika.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojni občinski organ zaradi zagotovi-
tve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, dolo-
čenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

44. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega

prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski organ z upravno odločbo zahteva
njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preu-
reditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni
naslednik.

45. člen
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno

ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 43. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali, če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 44. čle-
na tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

46. člen
(1) Pristojni občinski organ lahko v skladu s predpisi o

gozdovih predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v
njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred
drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in po-
dobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o
gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojnim občinskim organom in prilagoditi vrsto in
obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za
ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga
imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

47. člen
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-

mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo.

Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije
investitor oziroma upravljalec žičniške naprave.

48. člen
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-

jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.

49. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
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višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

50. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih na cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete;

– nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

– postavljati prometno signalizacijo in neprometne zna-
ke brez dovoljenja pristojnega občinskega organa;

– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli pred-

mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

– namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;

– orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo;

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

51. člen
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti

kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

52. člen
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-

tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

53. člen
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na

promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
noma zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem
iz  54. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

 (3) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo oziroma
omejitev prometa na občinski cesti je treba pridobiti tudi za
športne in druge prireditve na njej ali ob njej, kadar izvedba
prireditve vpliva na varnost udeležencev v prometu. Na glav-
ni mestni cesti je delna ali popolna zapora ceste oziroma
omejitev prometa zaradi športne ali druge prireditve dovolje-
na le izven časa prometnih konic in največ za dve uri. Dovo-
ljenje za druge občinske ceste se lahko izda, če je promet
mogoče preusmeriti na druge občinske ceste ali, če se
promet zaradi zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti
ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno
zaporo občinske ceste, razen glavne mestne ceste, se lah-
ko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče
preusmeriti na druge občinske ceste, vendar samo v času
izven prometnih konic.

54. člen
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske

ceste izda pristojni občinski organ. O izdanih dovoljenjih
pristojni občinski organ obvesti policijo, občinskega inšpek-
torja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih
cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste potrjena prometno-teh-
nična dokumentacija začasne prometne ureditve v času del-
ne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste za-
radi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi druge-
ga odstavka 53. člena tega odloka ni potrebno pridobiti
dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred za-
četkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ce-
ste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.
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(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določi-
jo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim začetkom zapore ceste
oziroma najmanj 30 dni pred predlaganim začetkom zapore
zaradi športne ali druge prireditve na cesti ali ob cesti.
Vsebovati mora podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično do-
kumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore ceste.

(5) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spreme-
ni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih pri-
reditev, med turistično sezono ali med povečanimi promet-
nimi obremenitvami ceste.

(6) Zaporo ceste in preusmeritev prometa izvede na
stroške predlagatelja izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest, če pristojni občinski organ v dovoljenju ne določi
drugače.

55. člen
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo

cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, postavljati predmetov in naprav ali
storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske
ceste ali železniške proge (polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski
organ iz 35. člena tega odloka.

56. člen
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa

pristojni občinski organ.
(2) Na novozgrajenih in rekonstruiranih občinskih ce-

stah postavi prometno signalizacijo investitor v skladu s pro-
jektno dokumentacijo.

(3) Določba prvega odstavka ne velja v primerih iz
34. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev,
zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o
prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo
katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni
minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje
zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

57. člen
(1) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-

si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

(2) O predlogu za postavitev turistične in druge obve-
stilne signalizacije odloči pristojni občinski organ. Pristojni
občinski organ ima pravico do povrnitve stroškov za postavi-
tev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

58. člen
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob

občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno

obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni ob-
činski organ lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj
te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence
v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni občinski
organ. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v
skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih
ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojni občinski organ soglasje za izobešanje transparen-
tov preko občinske ceste izda le za določen čas (za čas
trajanja prireditve, razstave, sejma in podobno). Transparen-
ti morajo biti izobešeni najmanj 5 m nad voziščem občinske
ceste.

59. člen
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)

opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 43. in 44. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

60. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku

pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojni občinski organ ter zoper
odločitev iz drugega odstavka 57. člena tega odloka je
dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

61. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov

o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

62. člen
(1) Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski

upravi, ki ga izda župan, se določi število delovnih mest in
posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati občinski inšpektor
za ceste.

(2) Svet mestne občine se lahko dogovori s sosednjimi
občinami o organiziranju skupnega inšpektorata za ceste -
skupne službe inšpekcijskega nadzora za ceste.

63. člen
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih

cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:
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– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme alinee prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz pete alinee prvega odstavka tega čle-
na, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste v zvezi z nadzorom cest pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih služb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij
in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem
pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postop-
kov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih
cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi,  poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s pomanj-
kljivostmi, ugotovljenimi ob nadzoru.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po peti alinei prvega
odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste ob-
vestiti župana, pristojni občinski organ in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu redne-
ga vzdrževanja cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri
izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne služ-
be, mora o svojih ugotovitvah obvestiti župana.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

64. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravlja-
njem dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene ob-
jekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 35.
člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizko napetost-
ne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod
in druge podobne naprave (prvi odstavek 36. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 37. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali oprav-
lja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške  njenega vzdr-
ževanja (38. člen);

5. brez soglasja uporabi občinsko cesto ali drugo
javno prometno površino za ureditev gradbišč, postavitev
gradbiščnih ograj in fasadnih odrov, deponiranje gradbene-
ga in drugega materiala, izvajanje športnih, kulturnih in dru-
gih prireditev, postavitev kioskov, stojnic in drugih oblik
širjenja gostinske, trgovske ali druge gospodarske in negos-
podarske dejavnosti (39. člen);

6. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih
za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajo-
čih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali, če
spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglas-
ja pristojnega občinskega upravnega organa  za ceste
(42. člen);

7. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
43. člena);

8. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaru-
je občinska cesta (drugi odstavek 46. člena);

9. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinski-
mi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(47. člen);

10. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, pe-
skokope in glinokope, ki bi lako vplivali na stabilnost cestne-
ga telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa
na njej (48. člen);

11. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pa-
su občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodo-
staja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na
cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s
pogoji tega soglasja (49. člen);

12. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču
ter objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(50. člen);

13. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles
ali nezavarovanimi gosenicami, ki bi lahko poškodovala  vo-
zišče (51. člen);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s kate-
rimi se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani
ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležen-
cev v prometu (tretji odstavek 52. člena);
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15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
53. člena);

16. ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popol-
ne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del,
za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
54. člena);

17. izvede delne ali popolne zapore občinske ceste
v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno
zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v
skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumen-
tacijo začasne prometne ureditve, ali preseže dovoljeni čas
njenega trajanja (tretji odstavek 54. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča
v polju preglednosti (prvi odstavek 55. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob
občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (58. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

65. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje

fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
prejšnjega člena.

66. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest oziroma izvajalec javne službe:

– če teh cest ne vzdržuje redno, tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek  28. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 29. člena);

– če izvaja redna vzdrževalna dela v obdobju dneva z
večjimi prometnimi obremenitvami (prvi odstavek  33. čle-
na);

– če izvaja javno službo na površinah v času, ko to ni
dovoljeno (drugi odstavek 33. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest oziroma
izvajalca javnih služb.

67. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali, če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 27. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 27. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

68. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili

priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 45. člena tega odloka.

69. člen
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob

občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

70. člen
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih

cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 56. in 57. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
dveh letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

71. člen
Do ustanovitve občinske inšpekcije za ceste opravlja

nadzor nad občinskimi cestami Komunalno nadzorstvo mest-
ne občine Kranj v skladu s pooblastili, ki mu jih določi Svet
mestne občine Kranj na predlog župana.

72. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

gospodarjenju z ulicami, trgi, cestami in javnimi potmi v
Občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/83).

73. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34701-0002/99-14
Kranj, dne 26. januarja 2000.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

934. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev
socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem

Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91, 9/94 – odločba US,
21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US
in 1/00) ter 18., 93. in 98. člena statuta  Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 12. seji dne 26. 1. 2000 sprejel
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P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za dodelitev socialnih
stanovanj Mestne občine Kranj  v najem

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S pravilnikom o pogojih in merilih za dodelitev socialnih

stanovanj Mestne občine Kranj v najem (v nadaljevanju:
pravilnik) so določeni splošni in posebni pogoji, normativi,
standardi in postopek, po katerem Mestna občina Kranj
dodeli socialno stanovanje v najem, ter merila za uveljavlja-
nje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem.

Upravičenci za pridobitev socialnih stanovanj so obča-
ni in družine s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj in z
nižjimi dohodki, ki nimajo stanovanja ali nimajo ustreznega
stanovanja in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje tega
pravilnika; občani in družine oziroma mlade družine, ki nima-
jo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v pod-
jetju in si ne morejo rešiti stanovanjskega problema pri star-
ših, če so le-ti lastniki ustreznih nepremičnin.

II. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, so:
1. da je prosilec polnoleten državljan Republike Slove-

nije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani (6.

člen stanovanjskega zakona) stalno prebivališče v Mestni
občini Kranj  najmanj eno leto pred objavo razpisa,

3. da so ožji družinski člani prosilca državljani Republi-
ke Slovenije ali tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v
skladu z zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91),

4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni najemnik socialnega ali neprofitnega stanovanja,
ki presega površino normativa iz 4. člena tega pravilnika,

5. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja,

6. da prosilec ali  njegov ožji družinski član ni vrnil
izpraznjenega ali zamenjal primernega stanovanja za manj-
šega in zato prejel 30% od vrednosti  stanovanja (126. člen
stanovanjskega zakona),

7. da ima prosilec in ožji družinski člani poravnane vse
obveznosti do Mestne občine Kranj,

8. da ima prosilec in ožji družinski člani mesečne do-
hodke na družinskega člana v zadnjih treh  mesecih pred
objavo razpisa, ki ne presegajo višine, določene po 100.
členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I)
ter 26. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92) in ne presegajo naslednjega merila:

– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% pov-
prečne bruto plače v državi,

– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta
34% povprečne bruto plače v državi,

– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 42% povprečne bruto plače v državi,

– za odrasle osebe 52 % povprečne bruto plače v
državi,

9. da prosilec ni prejšnji imetnik stanovanjske pravice,
ki je stanovanje odkupil skladno z določbami stanovanjske-
ga zakona o privatizaciji stanovanj oziroma je pravico do

odkupa stanovanja prenesel na ožje družinske člane in je
bilo nato stanovanje odtujeno,

10. da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih čla-
nov ni lastnik stanovanja, stanovanjske hiše, počitniške hi-
še, počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine, ki pre-
sega 30% vrednosti primernega stanovanja. Vrednost ne-
premičnine se v primeru pritožbe prosilca ugotovi na podlagi
ocenitve sodnega cenilca ustrezne stroke na stroške pritož-
nika,

11. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni lastnik premičnin, ki presegajo 25% vrednosti pri-
mernega stanovanja. Vrednost premičnine se v primeru pri-
tožbe prosilca ugotovi na podlagi ocenitve sodnega cenilca
ustrezne stroke na stroške pritožnika,

12. da prosilcu ali njegovemu ožjemu družinskemu čla-
nu ni na podlagi pravnomočne sodbe sodišča prenehalo
najemno razmerje,

13. da prosilec z ožjimi družinskimi člani ne prebiva v
stanovanju Mestne občine Kranj,

14. da ima prosilec stalen vir dohodka,
15. prosilec se ne more prijaviti sam, če živi z družino v

skupnem gospodinjstvu.
Na razpisu za dodelitev socialnih stanovanj v najem ne

morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjske-

ga zakona že dodeljeno primerno družbeno stanovanje ali
pa so stanovanjsko pravico na podlagi pravnomočne sodbe
izgubili,

– udeleženec razpisa ne more biti oseba, ki na naslovu
stanuje nezakonito in o sedanjem bivanju nima veljavnih
listin.

Upravičenci do socialnih stanovanj so tudi najemniki
neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj, za
katere je po preverjanju upravičenosti do socialnega stano-
vanja ugotovljeno, da skupni prihodki družine ne presegajo
meje, ki je določena za socialne upravičence.

III. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

3. člen
Pod posebne pogoje se štejejo merila iz 102. člena

stanovanjskega zakona, ki se točkujejo:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje.

IV. NORMATIVI ZA SOCIALNA STANOVANJA

4. člen
Pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem Mestna občina

Kranj uporablja naslednje površinske normative:

Število ožjih Površina stanovanja m2

družinskih članov

1 do 24
2 do 35
3 do 55
4 do 65
5 do 70.

Za vsakega dodatnega ožjega družinskega člana se
površina poveča za 5 m2.

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju social-
nih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor z upoštevanjem
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dodatnega dnevnega ali spalnega prostora, če to zahtevajo
družinske, socialne ali zdravstvene razmere. Od površinskih
normativov se lahko odstopi navzdol, če prosilec poda pi-
sno soglasje, da soglaša z dodelitvijo takega stanovanja. Če
ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na prednost-
ni listi.

O odstopanju od površinskih normativov odloča občin-
ska uprava, upoštevaje predhodno mnenje CSD Kranj.

Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z
invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma prepreče-
no normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega
stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po
odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu
ali izstopu iz stavbe.

V primeru izpraznitve stanovanja, ki je že prilagojeno
uporabi invalida ali družine z invalidnim članom, se to stano-
vanje dodeljuje samo invalidu oziroma družini z invalidnim
članom.

V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

5. člen
Za dodelitev socialnih stanovanj v najem Mestna obči-

na Kranj objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja in na
oglasni deski Mestne občine Kranj.

6. člen
Javni razpis oblikuje komisija za dodeljevanje stanovanj

v najem (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Razpis mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev

stanovanja,
– potrdila in dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci

razpisa navesti in priložiti k vlogi,
– okvirno število stanovanj,  ki bodo dana v najem,
– okvirni rok za dodelitev stanovanj,
– morebitne druge pogoje,
– razpisni rok, ki traja najmanj 15 dni,
– način objave izidov razpisa,
– uporabo razpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi

podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi,
– kraj in čas zbiranja vlog.

7. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja sedemčlanska komi-

sija za dodeljevanje stanovanj v najem, ki jo imenuje župan
Mestne občine Kranj, od katerih morata biti dva člana pri-
stojnega organa Sveta mestne občine Kranj, ki pokriva to
področje.

8. člen
Za izvedbo točkovanja oziroma preverjanje meril za

uvrstitev na listo za dodelitev socialnega stanovanja v najem
tajnik občine – direktor občinske uprave  na predlog komisi-
je imenuje tričlanske delovne skupine (v nadaljevanju: komi-
sija za oglede stanovanjskih razmer), ki so sestavljene iz:

– uslužbenca Mestne občine Kranj,
– strokovnega delavca CSD Kranj in
– delavca patronažne službe v Kranju.

9. člen
Komisija ali pooblaščena organizacija (v nadaljevanju:

izvajalec) pregleduje prispele vloge in ugotavlja, ali prosilci
izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z
zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostojnost

predloženih potrdil. Prosilci so dolžni, na osnovi obvestila,
vloge ustrezno dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem
roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.

10. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija za oglede

stanovanjskih razmer izpolni točkovalni zapisnik, ki ga pod-
pišejo člani komisije. En izvod zapisnika se po opravljenem
ogledu vroči udeležencu razpisa.

V primeru dodelitve stanovanja, prilagojenega za potre-
be invalidnih oseb se točkuje posebna kategorija upravičen-
cev, ki so invalidne osebe ali družine z invalidnim članom.

Prosilec z oddajo vloge dovoljuje, da komisija lahko
njegove navedbe preveri pri pristojnih organih. Vloga prosil-
ca se izloči iz nadaljnje obravnave, če se ugotovi, da je
prosilec v vlogi navedel neresnične podatke oziroma predlo-
žil neresnične dokumente.

VI. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE

11. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev stanovanja

se poleg splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi meri-
la za sestavo prednostne liste, ki so kot priloga sestavni del
tega pravilnika.

V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere
ob času objave razpisa.

Ob enakem številu točk ima prednost upravičenec, ki
ima daljši čas bivanja v Mestni občini Kranj.

Za razlago razpisa, razpisnih pogojev, vloge, meril za
dodelitev socialnih stanovanj in morebitne nejasnosti je pri-
stojna komisija.

12. člen
Pri posameznih merilih se več alinej hkrati lahko točku-

je le, kjer se pogoji, navedeni v alineah med seboj smiselno
ne izključujejo.

Končno vrednost točk se izračuna tako, da se sešteje
vrednost po merilih od I. do IV., kar predstavlja osnovo; tej
pa se prišteje ustrezen odstotek na osnovo, ki je določen v
merilu V.

13. člen
Prednostna lista se objavi na enak način kot razpis, pri

čemer se tako objavljena lista šteje kot vročitev sklepa o
uvrstitvi na prednostno listo posameznemu upravičencu do
stanovanja.

Udeleženec razpisa se lahko v roku osmih dni po objavi
prednostne liste pisno pritoži županu Mestne občine Kranj,
ki v 30 dneh o pritožbi izda odločbo.

Seznam udeležencev razpisa, ki jim bo dodeljeno sta-
novanje se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Pravno-
močna prednostna lista velja še 6 mesecev od njene objave
za socialna stanovanja, ki bodo dodatno izpraznjena v tem
času.

VII. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

14. člen
Tajnik občine – direktor občinske uprave izda sklep o

dodelitvi stanovanja v najem, izvajalec pa zagotovi vročitev.
Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena komisija
ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje pogoje za
dodelitev socialnega stanovanja v najem.
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Najemna pogodba za uporabo socialnih stanovanj se
sklepa v skladu s 16. členom tega pravilnika in zakonskimi
in drugimi podzakonskimi predpisi, razen v primerih iz tretje-
ga odstavka 18. člena tega pravilnika.

15. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je

časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do
dodelitve stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko
stanje upravičenca, kar se posebej opredeli v najemni po-
godbi.

Kolikor se premoženjske razmere upravičenca tako
spremenijo, da ne izpolnjuje pogojev, ki so potrebni za
pridobitev socialnega stanovanja, se najemna pogodba lah-
ko odpove, in sicer v roku, ki ne sme biti krajši kot 3 mesece
in ne daljši kot 4 mesece.

Strokovna služba preverja upravičenost do najema so-
cialnega stanovanja najmanj na dve leti, na način kot je to
določeno za dodelitev socialnega stanovanja v najem.

Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status so-
cialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe pla-
čuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.

VIII. OBLIKOVANJE NAJEMNINE

16. člen
Višina najemnine za socialna stanovanja in stanovanja,

dodeljena po tretjem in četrtem odstavku 18. člena, se
določa na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih in odločbe ustavnega sodišča (Urad-
ni list RS, št. 4/99) oziroma v skladu z državnimi predpisi.

IX. ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ

17. člen
Mestna občina Kranj omogoča zamenjave stanovanj v

okviru sklada stanovanj Mestne občine Kranj in pri tem zlasti
upošteva spremenjene potrebe najemnikov socialnih stano-
vanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.

Zamenjava se  lahko odobri:
– ostarelim in bolnim občanom oziroma njihovim druži-

nam iz zdravstvenih razlogov (zaradi neustreznega nadstrop-
ja, uporabe dvigala, stopnic, ogrevanja ipd.),

– občanom, ki imajo večje in kvalitetnejše stanovanje,
za manjše ali starejše stanovanje z nižjo najemnino,

– v primeru povečanja ali zmanjšanja družine.
Vloge za zamenjavo zbira strokovna služba Mestne ob-

čine Kranj. Vloge morajo biti obrazložene in zanje morajo biti
predložena dokazila, vključno s potrdili, da so poravnali vse
obveznosti do dosedanjega stanovanja.

O rešitvi vloge odloča župan.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
Izpraznjena socialna stanovanja se smejo dodeliti v

najem samo upravičencem do pridobitve socialnega stano-
vanja, razen kadar Mestna občina Kranj začasno nima evi-
dentiranih potreb po socialnih stanovanjih, kar dokaže z
neuspešnim javnim razpisom.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Mestna občina
Kranj socialno stanovanje začasno dodeli v najem zaradi
pridobivanja profita.

V primeru elementarne nesreče, ki ima za posledico
neuporabnost dosedanjega stanovanja, pa oškodovanec ni
lastnik drugega primernega bivalnega prostora, lahko župan
dodeli stanovanje za določen čas brez razpisa oziroma do
odprave posledic elementarne nesreče, vendar najdalj za tri
leta brez možnosti podaljšanja. Upravičenost za izjemno
dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili
in mnenji pristojnih organov ali na podlagi splošno znanih
dejstev.

Za izjemno reševanje stanovanjskega problema se šte-
je tudi večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v interesu Mestne občine Kranj.

V primeru,da upravičenec odkloni ponujeno socialno
stanovanje, ki ustreza normativom ali v roku 30 dni ne pod-
piše najemne pogodbe izda tajnik občine – direktor občin-
ske uprave sklep, s katerim se ga izključi iz nadaljnjega
reševanja stanovanjskega problema.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 14-1412/99
Kranj, dne 26.  januarja 2000.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE ZA
SOCIALNA STANOVANJA

I. STANOVANJSKI STATUS

1. Stanovanjski status:
– udeleženec razpisa ima družino in je
podnajemnik oziroma živi v objektih
po 3. členu stanovanjskega zakona 50 točk
– udeleženec razpisa ima družino
in živi s starši v najemniškem stanovanju 40 točk
– udeleženec razpisa ima družino in je
najemnik 30 točk
– udeleženec razpisa je sam in je
podnajemnik oziroma  živi v objektih
po 3. členu stanovanjskega zakona 25 točk
– udeleženec razpisa je sam in živi
s starši v podnajemniškem stanovanju
oziroma živi v objektih po 3. členu
stanovanjskega zakona 20 točk
– udeleženec razpisa ima družino in živi
s starši, ki so lastniki stanovanja 15 točk
– udeleženec razpisa je sam in je
najemnik 10 točk
– udeleženec razpisa je sam in živi
s starši, ki so lastniki stanovanja 5 točk
2. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih
razmerah do razpisa:
– nad 5 let 15 točk
– od 1 do 5 let 5 točk.

II. STANOVANJSKE RAZMERE:

1. Utesnjenost v stanovanju:
– do 4 m2 na družinskega člana 30 točk
– od 4 do 8 m2 na družinskega člana 20 točk
– od 8 do 12 m2 na družinskega člana 10 točk
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2. Neustrezno stanovanje glede gradbeno-
sanitarnih pogojev:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami 30 točk
– baraka, začasno bivališče 25 točk
– kletno stanovanje 20 točk
– podstrešno stanovanje 20 točk
– stanovanje z vhodom neposredno
z dvorišča 10 točk
3. Vodovod:
– brez tekoče vode 20 točk
– izven zgradbe 10 točk
– izven stanovanja 5 točk
4. Sanitarije:
– brez WC 20 točk
– izven zgradbe 15 točk
– izven stanovanja (če se uporabljajo
še z drugimi stanovalci) 10 točk
– izven stanovanja (če jih prosilec
uporablja sam) 5 točk
– souporaba (v stanovanju) 2 točki
5. Kopalnica:
– brez kopalnice 10 točk
– souporaba kopalnice 5 točk
6. Kuhinja:
– ni posebnega prostora za kuhnjo 10 točk
– souporaba kuhinje 5 točk
7. Ni pomožnih prostorov (klet, drvarnica) 3 točke
8. Vlažnost stanovanja:
– popolna oziroma pretežna 15 točk
– delna 5 točk.

III. DRUŽINSKO STANJE:

1. Število družinskih članov:
– vsak mladoletni otrok 20 točk
2. Mlada družina:
– družina, v kateri nobeden od staršev
ni starejši od 35 let 30 točk
– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 15 točk
družina z ožjim družinskim članom starim
nad 65 let 10 točk
3. Splošne socialne razmere:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu...) 20 točk
– status roditelja, ki sam preživlja
mladoletnega otroka 15 točk
– ločeno življenje roditeljev
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 10 točk
4. Splošne zdravstvene razmere:
a) težje ozdravljive bolezni
– dveh ali več družinskih članov 20 točk
– enega družinskega člana 10 točk
b) ostala trajna obolenja  - mladoletnih
otrok 30 točk
– dveh ali več družinskih članov 20 točk
– enega družinskega člana 10 točk.
c) invalidnost I. kateg. ali 70%–100% telesna
okvara 30 točk
invalidnost II. kateg. ali 30%–70% telesna
okvara 15 točk
č) duševna obolenja 40 točk.

IV. DODATNA MERILA

– posebne okoliščine 5 točk
– udeležba na zadnjem razpisu za socialna
stanovanja 10 točk.

V. ČAS BIVANJA V MESTNI OBČINI KRANJ

– nad 35 let 20%
– nad 25 do 35 let 15%
– nad 15 do 25 let 10%
– nad 8 do 15 let 5%.

POJASNILA K MERILOM ZA SESTAVO PREDNOSTNE
LISTE ZA SOCIALNA STANOVANJA

I/1. Stanovanjski status
Upošteva se glede na vse osebe, ki na podlagi potrdila

pristojnega organa bivajo v ogledani stanovanjski enoti. Če
prosilci stanujejo nezakonito, vendar jim je državni organ
izdal listino o začasnem ali stalnem prebivališču, se ta vloga
v tem delu ne upošteva.

Ne upošteva se stalno bivališče prosilca, če objekt, na
katerega se to prebivališče nanaša, ne obstaja več.

Za podnajemnika se šteje udeleženec razpisa, če ima
dokazila o plačevanju podnajemnine.

II/1. Utesnjenost v stanovanju
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanj

iz pogodbe, zapisnika o vrednosti nepremičnine, cenitve,
odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča, evidenc upravnika inp. Točkuje se stanovanje udele-
ženca razpisa glede na vse osebe, ki bivajo v stanovanjski
enoti, vendar morajo biti navedeni v potrdilu o stalnem ali
začasnem prebivališču.

II/2. Neustrezno stanovanje glede gradbeno-sanitarnih
pogojev

Stanovanje z arhitektonskimi ovirami se točkuje v pri-
meru, če je udeleženec razpisa oziroma njegov ožji družin-
ski član trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.

Baraka, začasno bivališče: upošteva se tudi stanova-
nje, ki ne dosega minimalnih standardov opremljenosti,
ovrednoteno z največ 110 točkami ali objekt, ki je predviden
za rušenje.

Kletno stanovanje se točkuje, če je vsaj 25% bivalne
površine najmanj 1,2 m  pod nivojem zemljišča.

Podstrešno stanovanje se točkuje, če so vsaj na 25%
bivalne površine stropi nagnjeni.

Stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča se točku-
je le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne prostore.

II/4., 5., 6. Souporaba sanitarij, kopalnice, kuhinje
Upošteva se v primeru, če ne gre za sorodnike po

udeležencu razpisa ali zakoncu do drugega dednega reda
(starši, bratje, sestre in njihovi potomci), razen če pristojni
organ izda potrdilo, da v stanovanjski enoti biva več gospo-
dinjstev.

II/7. Brez pomožnih prostorov (klet, drvarnica)
Ne točkuje se, če prosilec živi pri sorodnikih do druge-

ga dednega reda.
III/1. Število družinskih članov
Točkuje se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdrav-

nika.
III/2. Mlada družina, družina
Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike.
Družinski član, ki je star nad 65 let, se točkuje le v

primeru, da udeleženca razpisa veže dolžnost njegovega
preživljanja in da bo živel z njim tudi v socialnem stanovanju,
če mu bo dodeljeno v najem.
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III/3. Splošne socialne razmere
Ločeno življenje se točkuje le v primeru, če je iz odloč-

be o oddaji v rejništvo, drugo družino ali zavod razvidno, da
so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere.

Status samohranilca se točkuje v primeru, da roditelj
sam preživlja otroka, kar dokazuje z rojstnim listom in potrdi-
lom, da je preživnina neizterljiva.

III/4. Splošne zdravstvene razmere
a) V primeru težje ozdravljive bolezni je potrebno potr-

dilo od osebnega oziroma lečečega zdravnika.
b) Trajna obolenja prosilec dokazuje z izvidom zdrav-

niške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije. Določilo velja v primerih, če gre za obole-
nja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, oziroma
obolenja, na katera slabe stanovanjske razmere neugodno
vplivajo. Točke za več družinskih članov, pri katerih je ugo-
tovljeno trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi
razmerami, se seštevajo.

c) Invalidnost ali telesna okvara se točkuje, kolikor ni
zagotovljeno institucionalno varstvo:

– družini, ki živi z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno
po pristojni komisiji za razvrščanje (izvid in mnenje speciali-
stične pediatrične službe oziroma odločba v skladu s pravil-

nikom o razvrščanju in razvidu mladostnikov in mlajših pol-
noletnih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju,
(Uradni list SRS, št. 18/77);

– družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je
invalid (odločba pristojnega organa);

– družini, katere odrasli družinski član ima podaljšano
roditeljsko pravico (odločba sodišča).

Točkuje se v primerih, če gre za invalidnost, zaradi
katere je udeleženec razpisa ali odrasli družinski član nes-
posoben za samostojno življenje in delo, in je ta ugotovljena
z izvidom in mnenjem pristojne komisije Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma komisije za
razvrščanje.

č) Duševna obolenja se točkujejo v primeru, da je član
ožje družine v domači oskrbi.

IV. Posebne okoliščine
Opisna ocena komisije glede na dokumentirano mne-

nje Centra za socialno delo Kranj, pooblaščenih zdravstve-
nih, socialno-varstvenih in socialno-skrbstvenih ustanov ter
okoliščin, ki niso zajete v predhodnih merilih, pa bistveno
vplivajo na stanje udeleženca razpisa (npr. psihično in fizič-
no trpinčenje v družini, ogroženost družinskih članov, sodna
odpoved stanovanja, trajna bolezen ali invalidnost ostalih
članov gospodinjstva...).

LENART

935. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Lenart

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99) in prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine
Lenart na 8. seji dne 7. 12. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako:
JP).

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom
se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako: LZ) v mestu Lenart in v naselju Sv. Troji-
ca;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko: LK) v mestu Lenart in v naseljih.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Lenart ter tiste med naselji

v Občini Lenart in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Lenart in v naseljih z uvedenim uličnim

sistemom, razvrščene v podkategorije.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Lenart, ter

med naselji v Občini Lenart in naselji v sosednjih občinah
so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

1 104-062 LC 203-270 Gornja Radgona–Ivanjci–Cogetinci–
Sv. Trojica–Sp. Porčič–2 G I-3 8705 MP 1990

2 203-060 LC 104-060 Osek–Benedikt–Sv. Ana LC 203-080 1068 MP 11091
3 203-070 R II- 433 Zg. Žerjavci–Gasteraj–Zg. Velka LC 392-000 7630 MP 4910
4 203-100 LC 203-080 Sv. Ana- Ledinek–Dražen vrh LC 203-490 644 MP 3011
5 203-111 R I-229 Zg. Senarska–Zg. Porčič–Sp. Žerjavci–

Zg. Ročica–1 LC 203-080 6721 MP 2920
203-112 R II-433 Zg. Senarska–Zg. Porčič–Sp. Žerjavci–

Zg. Ročica–2 LC 203-111 2396 MP 0
6 203-121 G I 3 Lenart–Jur. Dol–Malna–Ploderšnica–1 LC 203-122 5535 MP 0

203-122 LC 203-121 Lenart–Jur. Dol–Malna–Ploderšnica–2 LC 203-123 1678 MP 0
203-123 LC 203-122 Lenart–Jur. Dol–Malna–Ploderšnica–3 LC239-000 1791 MP 0
203-124 LC 203-122 Lenart–Jur. Dol–Malna–Ploderšnica–4 LC 203-140 590 MP 0

7 203-131 G I-3 Zamarkova–Partinje-Varda–Jur. Dol–1 LC 203-121 7827 MP 0
203-132 LC 203-131 Zamarkova–Partinje-Varda–Jur. Dol–2 LC 203-122 1885 MP 6070

8 203-140 G I-3 Zamarkova–Partinje–Jakobski Dol–Šentilj R II-437 6730 MP 16076
9 203-151 G I-3 Zamarkova–Voličina–Hum–Korena–odsek 1 LC 203-200 7000 MP 0

203-152 LC 203-151 Zamarkova–Voličina–Hum–Korena–odsek 2 LC 203-181 507 MP 0
10 203-161 LC 203-151 Hrastovec–Korena R III-710 2810 MP 8161
11 203-171 LC 203-160 Hrastovec–Vinička Vas–Grušova LC 8618 2614 MP 1211
12 203-181 G I-3 Lormanje–Voličina–Selce–Janežovci–1 LC 203-182 3898 MP 0

203-182 LC 203-181 Lormanje–Voličina–Selce–Janežovci–2 LC 203-183 2430 MP 0
203-183 LC 203-182 Lormanje–Voličina–Selce–Janežovci–3 R I-229 3763 MP 5554

13 203-200 LC 203-182 Dolge Njive–Korena LC 203-160 1490 MP 1360
203-210 LC 203-430 Zavrh–Črmljenšak–Biš R I-229 2756 MP 2333

14 203-240 R II-439 Sp. Verjane–Sv. Trojica LC 203-110 3329 MP 0
15 203-311 LC 203-111 Zg. Porčič–Ženjak–Benediški Vrh–Froleh–1 LC 203-060 2134 MP 6540

203-360 R II 439 Brengova–Osek–Ločki Vrh–Negova LC 203-021 2172 MP 4062
16 203-410 R I-229 Biš–Črmlja–Selce LC 203-183 4106 MP 3104

203-420 LC 203-183 Straže–Strmec pri Destrniku LC 060-060 2460 MP 468
17 203-430 R I-229 Gočova–Nadbišec–Zavrh LC 203-182 6223 MP 0
18 203-440 R I-229 Gočova–Voličina LC 203-182 3914 MP 0
19 203-450 LC 203-181 Lormanje–Strma gora–Jablance LC 203-160 5010 MP 0
20 203-460 G I-3 Močna–Zg. Partinje–Jakobski Dol LC 203-140 5676 MP 0
21 203-490 LC 203-500 Žitence–Dražen Vrh–Zg. Velka LC 203-070 3446 MP 5535
22 203-500 LC 203-121 Jurovski dol–Gasteraj–Žice–Kremberk LC 203-100 2874 MP 3976
23 203-540 LC 203-183 Rogoznica–Prodni Vrh–Črna tabla–Korena LC 203-160 2068 MP 840
24 203-580 LC 203-121 Jurovski dol–Malna–Zg. Gasteraj LC 203-123 4785 MP 0
25 204-080 R I-229 Pot na Kamenšak–Lormanje, Lenart LC 203-180 1205 MP –

Skupaj 129870 89212

5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,

razvrščene v podkategorije, so (izvzete so tiste ceste kot
ulice, ki so sestavni del lokalnih cest med naselji – 4. člen):

– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

1 204-010 LC 203-120 Cankarjeva ulica, Jurčičeva ulica, Lenart LZ 204010 711 MP –
2 204-020 G I-3 Kidričeva cesta, Obrtna ulica, Lenart R1-229 787 MP –
3 204-030 LC 203-120 Maistrova ulica, Lenart LZ 204-050 384 MP –
4 204-040 G I-3 Prežihova ulica, Gregorčičeva ulica, Lenart R1-229 580 MP –
5 204-050 G I–3 Cmureška cesta, Lenart R II-433 1181 MP –
6 204-060 LZ 204-080 Ribiška pot, Lenart LZ 204-070 613 MP –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

7 204-070 R I-229 K jezeru, Lenart LZ 204-060 227 MP –
8 204-090 G I-3 Kraigherjeva cesta–Centrovod, Lenart LZ 204-090 503 MP –
9 204-100 R II-433 Lenart–Šantl, Lenart LC 203-120 526 MP –
10 204-110 G I-3 Industrijska cesta, Lenart LC 104-062 435 MP –
11 204-120 G I-3 Ul. Heroja Lacka, Lenart LZ 204-080 859 MP –
12 204-200 LC 203-110 Cankarjeva ulica-Cafova ulica, Sv. Trojica LC 203-240 423 MP –

Skupaj 7229

– mestne in krajevne ceste (LK)
Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

1 205-010 LC 203-120 Cafova–Prešernova ulica, Lenart LZ 204-010 268 MP –
2 205-020 G I-3 Ul. Heroja Lacka, Lenart LZ 204-120 221 MP –
3 205-030 R1-229 Trgoprevoz–Ul. Heroja Lacka, Lenart LZ 204-120 111 MP –
4 205-040 LZ 204-020 Cvetlična ulica, Lenart LK 205-050 129 MP –
5 205-050 LZ 204-020 Nikova ulica, Lenart LK 205-040 330 MP –
6 205-060 G I-3 Kraigherjeva cesta–Centrovod, Lenart L7 204-090 52 MP –
7 205-070 G I-3 Lenart–Polena (hipodrom) LZ 204-080 1230 MP –
8 205-080 LZ 204-120 Ul. Heroja Lacka–Polena, Lenart LK 205-070 143 MP –
9 205-090 R1-229 Ul. Heroja Lacka, Lenart LZ 204-120 118 MP –
10 205-100 R I-229 Ptujska cesta–Ribiška pot LZ 204-060 128 MP –
11 205-110 R I-229 Vrtna ulica, Lenart LZ 204-070 151 MP –
12 205-120 R II-433 Ob gozdu, Lenart Z Hš 20 190 MP –
13 205-130 LK 205-120 Ob gozdu, Lenart Z Hš 8 197 MP –
14 205-140 LK 205-120 Ob gozdu, Lenart Z Hš 26 197 MP –
15 205-150 LK 205-120 Ob gozdu, Lenart Z Hš 44 197 MP –
16 205-200 LC 203-110 Meznaričeva ulica, Sv. Trojica LC 203-110 209 MP –
17 205-210 LZ 204-200 Brnčičeva ulica, Sv. Trojica LZ 204-200 204 MP –

Skupaj 4075

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Lenart so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

1 705-600 LZ 204-530 Odcep industrijska cesta – v smeri prepust, Industrijska–
Lenart konec ulice 161 MP –

2 705-610 LZ 204-110 Odcep industrijska cesta–v smeri Ambravital,
Lenart–odcep 2 Industrijska–

konec ulice 70 MP –
3 705-621 G I-3 Kraigherjeva cesta–Aklimat, Lenart Tovarna Aklimat 154 MP –

705-622 G I-3 Kraigherjeva cesta–tenis, Lenart Tenis igrišče 50 MP –
4 705-630 LZ 204-050 Cmureška cesta–slepa, Lenart Cmureška 22 83 MP –
5 705-640 LZ 204-020 Kidričeva cesta, Lenart Kidričeva c. 26 389 MP –
6 705-650 LZ 204-030 Gubčeva ulica, Lenart Gubčeva 6 178 MP –
7 705-660 LZ 204-030 Ilaunigova ulica, Lenart Ilaunigova–

konec ul. 194 MP –
8 705-670 LC 203-120 Slepa Jurovska cesta, Lenart Jurovska 9 50 MP –
9 705-680 LK 205-010 Slepa Prešernova ulica, Lenart Prešernova–

kon. ul. 127 MP –
10 705-690 LZ 204-010 Cankarjeva ulica–slepa, Lenart Cankarjeva 15 95 MP –
11 705-700 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 7 50 MP –
12 705-710 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 19 50 MP –
13 705-720 LK 205-020 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 2 90 MP –
14 705-730 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 14 50 MP –
15 705-740 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 45 84 MP –
16 705-750 LZ 204-040 Slepa Prežihova ulica, Lenart Prežihova 5/a 50 MP –
17 705-760 LZ 204-020 Slepa Strma ulica, Lenart Strma ul. 27 57 MP –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

18 705-770 LZ 204020 Slepa Strma ulica, Lenart Strma ul. 19 57 MP –
19 705-780 LZ 204-040 Ul. Ele Kristl, Lenart Ul. Ele Kristl–

kon. ul. 135 MP –
20 705-790 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 34 50 MP –
21 705-800 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 46 50 MP –
22 705-810 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 58 50 MP –
23 705-820 LZ 204-120 Slepa Ul. Heroja Lacka, Lenart Ul. Heroja Lacka 70 50 MP –
24 705-830 LZ 204-060 Pod bregom, Lenart Pod bregom–

kon. ul. 199 MP –
25 705-840 LZ 204-070 Sadjarska pot–slepa, Lenart Sadjarska pot–

kon. ul. 216 MP –
26 705-850 LZ 204-070 K jezeru–podaljšek, Lenart Jezero Radehova 314 MP –
27 705-860 LZ 204-200 Cafova ulica, Sv. Trojica Cafova 20 320 MP –

Skupaj 3423

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

1 703-010 LC 203-181 Sp. Voličina–Lormanje LC 203-450 1350 MP
2 703-021 LC 203-152 Sp. Voličina–Strma gora–1 LC 203-450 1521 MP

703-022 JP 703-021 Sp. Voličina–Strma gora–2 LC 203-450 475 MP
703-023 LC 203-151 Sp. Voličina–Strma gora–3 JP 703-022 696 MP

3 703-031 LC 203-450 Strma gora–Preska gora–Vinička vas–1 LC 203-160 2743 MP
703-032 JP 703-031 Strma gora–Preska gora–Vinička vas–2 LC 203-450 176 MP
703-033 JP 703-031 Strma gora–Preska gora–Vinička vas–3 Zg. Voličina 106 408 MP
703-034 JP 703-031 Strma gora–Preska gora–Vinička vas–4 Zg. Voličina 96 200 MP

4 703-041 LC 203-151 Pesjak–Zg. Voličina–1 LC 203-151 1625 MP
703-042 JP 703-041 Zg. Voličina–Daks–Černa–2 JP 703-081 934 MP
703-043 JP 703-041 Pesjak–Zg. Voličina–3 JP 703-042 604 MP

5 703-051 LC 203-151 Sp. Voličina–Štralek–Novo naselje–1 LC 203-151 1050 MP
703-052 LC 203-151 Sp. Voličina–Štralek–Novo naselje–2 JP 703-051 1686 MP
703-053 LC 203-150 Sp. Voličina–Štralek–Novo naselje–3 JP 703-052 245 MP
703-054 JP 703-053 Sp. Voličina–Štralek–Novo naselje–4 Zg. Voličina 131 150 MP
703-055 JP 703-053 Sp. Voličina–Štralek–Novo naselje–5 Zg. Voličina 110 165 MP

6 703-061 LC 203-151 Berkova–Hum–1 JP 703-081 980 MP
703-062 JP 703-061 Berkova–Hum–2 Zg. Voličina 26 388 MP
703-063 JP 703-061 Berkova–Hum–3 JP 703-081 680 MP

7 703-070 LC 203-151 Sp. Voličina–Dolge njive Zg. Voličina 16 325 MP
8 703-081 LC 203-151 Sp. Voličina–Ribniki–1 LC 203-450 1690 MP

703-082 JP 703-081 Sp. Voličina–Ribniki–2 Zg. Voličina 25 721 MP
9 703-091 LC 203-151 Sp. Voličina–Velika gora–1 LC 203-151 1490 MP

703-092 JP 703-091 Sp. Voličina–Velika gora–2 LC 203-200 1456 MP
10 705-260 LC 203-151 Zg. Voličina–Dolge njive LC 203-201 1036 MP
11 705-270 LC 203-200 Odsek Rajšp Dolge njive 12/a 185 MP
12 705-280 LC 203-151 Sp. Voličina–Jazbine LC 203-182 596 MP
13 703-100 LC 203-182 Jazbine–Zavrh LC 203-430 415 MP
14 703-111 LC 203-440 Sp. Voličina–Ornik–1 LC 203-182 750 MP

703-112 JP 703-111 Sp. Voličina–Ornik–2 LC 203-182 247 MP
15 703-121 LC 203-430 Zavrh–Pod gradnom–1 LC 203-440 1168 MP

703-122 JP 703-121 Zavrh–Pod gradnom–2 JP 703-123 476 MP
703-123 JP 703-121 Zavrh–Pod gradnom–3 LC 203-430 266 MP

16 703-130 LC 203-430 Nadbišec–Črmljenšak LC 203-210 867 MP
17 703-141 LC 203-430 Nadbišec–Sovjak–1 JP 703-142 1558 MP 68 Trn. vas

703-142 JP 703-141 Nadbišec–Sovjak–2 LC 203-430 598 MP 142Trn. vas
18 703-150 LC 203-430 Gočovski Vrh–Sp. Voličina LC 203-440 1081 MP
19 703-161 LC 203-182 Selce–Lovski dom–Prodnice–1 LC 203-183 536 MP

703-162 JP 703-161 Selce–Lovski dom–Prodnice–2 Selce 28 783 MP
703-163 JP 703-162 Golob–3 Selce 24 305 MP
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20 705-290 LC 203-183 Dolge njive–Širovnik–Cvetko LC 203-200 1541 MP
21 703-171 LC 203-430 Zavrh–Bezgovec–1 LC 203-410 1175 MP

703-172 JP 703-171 Zavrh–Bezgovec (Golob)–2 Zavrh 28 180 MP
22 703-180 LC 203-210 Zavrh–Šketa–Caf Zavrh 51 260 MP
23 703-191 LC 203-210 Zavrh–Črmljenšak–občinska meja–1 LC 203-410 1795 MP

703-192 JP 703-191 Zavrh–Črmljenšak–2 LC 203-410 915 MP
703-193 JP 703-191 Zavrh–Črmljenšak–3 LC 203-210 663 MP
703-194 JP 703-191 Zavrh–Črmljenšak–4 LC 203-410 932 MP

24 703-201 LC 203-210 Črmljenšak–Zupančič–Čuček–1 Črmljenšak 39 793 MP
703-202 JP 703-201 Ćrmljenšak–Čuček–2 Črmljenšak 38 225 MP

25 703-210 LC 203-210 Črmljenšak–odsek Domajnko Črmljenšak 20 403 MP
26 705-300 LC 203-430 Črmljenšak–odsek Lešnik Zavrh 6 320 MP
27 705-310 LC 203-210 Črmljenšak–odsek Vršič Črmljenšak 52 524 MP
28 705-320 LC 203-210 Črmljenšak–odsek Pihler Črmljenšak 51 338 MP
29 703-220 LC 203-200 Dolge Njive–odsek Pivec Dolge njive 58 168 MP
30 703-231 LC 203-183 Selce (Prenošak–Zelenko)–1 LC 203-183 1322 MP

703-232 JP 703-231 Selce (Prenošak–Zelenko)–2 Selce 82 225 MP
31 705-330 LC 203-183 Selce (vrtec–Vašl) Selce 79 380 MP
32 703-241 LC 203-183 Rogoznica (Goznik–Hauptman)–1 Rogoznica 8 1533 MP

703-242 JP 703-241 Rogoznica (Goznik–Hauptman)–2 LC 203-540 1197 MP
33 703-251 LC 203-183 Rogoznica (Rašl–Krajnc–Gomila)–1 Rogoznica 34 1867 MP

703-252 JP 703-251 Rogoznica (Rašl–Krajnc–Gomila)–2 LC 203-183 523 MP
34 703-261 LC 203-183 Rogoznica–Straže–1 LC 203-420 1069 MP

703-262 JP 703-261 Rogoznica–Straže–2 LC 203-420 843 MP
35 703-270 LC 203-420 Straže–Holdinar–Murko LC 203-410 1736 MP
36 703-280 LC 203-420 Selce–Bezjak–Rogoznica LC 203-183 962 MP
37 703-290 LC 203-420 Selce–Selška graba LC 203-410 1084 MP
38 703-300 LC 203-183 Selce–Fekonja–Slanič LC 203-410 770 MP
39 703-311 LC 203-490 Žice–Sr. Gasteraj–Zg. Gasteraj–1 LC 203-070 3662 MP

703-312 JP 703-311 Žice–Sr. Gasteraj–Zg. Gasteraj–2 LC 203-070 880 MP
703-313 JP 703-311 Žice–Sr. Gasteraj–Zg. Gasteraj–3 LC 203-490 342 MP
703-314 JP 703-311 Žitence–Muhič–Šefer–4 LC 203-070 2006 MP
703-315 JP 703-312 Sr. Gasteraj–Komperšak–Lorber–5 LC 203-070 1016 MP
703-316 LC 203-070 Sr. Gasteraj–Žitence–6 JP 703-311 1060 MP
703-317 LC 203-070 Sr. Gasteraj–Žitence–7 JP 703-311 815 MP

40 703-320 LC 203-131 Jurovska cesta–Jurovski Dol LC 203-121 2372 MP
41 703-330 LC 203-123 Malna–Črnčec Malna 46 978 MP
42 705-340 LC 203-123 Malna–Draškovič–Kraner–Čuček LC 203-140 1673 MP
43 703-340 LC 203-140 Zg. Partinje–Široko LC 203-460 1465 MP
44 703-351 LC 203-140 Zg. Partinje–Dugo–1 LC 203-460 1557 MP

703-352 JP 703-351 Zg. Partinje–Dugo–2 Zg. Partinje 108 268 MP
45 703-361 LC 203-140 Zg. Partinje–Senekovič–1 JP 703-351 2443 MP

703-362 JP 703-361 Zg. Partinje–Senekovič–2 Zg. Partinje 135 310 MP
46 703-370 LC 203-140 Zg. Partinje–Vukovje LC 203-460 1292 MP
47 703-380 LC 203-140 Babšekov klanec LC 203-131 807 MP
48 703-390 LC 203-140 Lešnikov klanec LC 203-132 429 MP
49 703-401 LC 203-140 Štaner–Krempl–1 LC 203-132 1307 MP

703-402 JP 703-401 Jurovski Dol–Zemljišč–Ploteis–2 LC 203-122 818 MP
50 703-410 LC 203-132 Jurovski Dol–novo naselje LC 203-132 545 MP
51 703-420 LC 203-131 Zg. Partinje–Varda LC 203-131 1228 MP
52 703-431 LC 203-070 Zg. Gasteraj–Jurjevski Dol–1 LC 203-580 1611 MP

703-432 JP 703-431 Zg. Gasteraj–Jurjevski Dol–2 LC 203-070 549 MP
703-433 JP 703-431 Zg. Gasteraj–Jurjevski Dol–3 LC 203-580 722 MP

53 703-441 LC 203-070 Zg. Gaster.- Jurj. Dol-Ajhmajer-rezervoar- 1 LC 203-580 807 MP
703-442 JP 703-441 Zg. Gaster.- Jurj. Dol-Ajhmajer-rezervoar- 2 LC 203-580 41 MP

54 703-450 LC 203-580 Jurovski Dol–Malna LC 203-123 1978 MP
55 703-461 LC 703-121 Malna (Čuček–Ornik)–1 LC 203-580 1128 MP

703-462 JP 703-461 Jurovski Dol–Sr. Gasteraj–2 LC 203-070 1000 MP
703-463 LC 203-070 Sp. Gasteraj–Žnofl–Belna–3 JP 703-462 739 MP

56 703-471 LC 203-070 Sp. Gasteraj–Jurovski Dol (Belna)–1 LC 203-121 1092 MP
703-472 LC 203-070 Sp. Gasteraj–Jurovski Dol (Belna)–2 JP 703-471 1047 MP

57 703-481 LC 203-121 Malna–Amerika–1 JP 703-482 324 MP
703-482 LC 203-070 Malna–Amerika–2 JP 703-481 689 MP
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58 703-491 LC 203-500 Sp. Gasteraj–Slatinšek–1 JP 705-095 1535 MP
703-492 LC 203-070 Sp. Gasteraj–Breznik–Zelenko–2 JP 703-491 1382 MP
703-752 JP 703-751 Brengova–Zibote (Sv. Trojica)–2 LC 104-062 1336 MP 550

59 703-811 LC 203-430 Gočovski Vrh–Gočova–1 R I-229 970 MP
703-812 JP 703-811 Gočovski Vrh–2 LC 203-430 690 MP

60 705-350 LC 203-430 Gočova–plantaža Gočova 48 205 MP
61 703-821 R I-229 Gočovski Vrh–Nadbišec–1 JP 703-811 1344 MP

703-822 JP 703-821 Gočova–Jenstrle–2 LC 203-440 586 MP
62 703-830 JP 703-841 Sv. Trojica–Dobrava–Zg. Verjane–Rus LC 203-240 1568 MP
63 703-841 LC 203-110 Sv. Trojica–Zg. Senarska–1 R II-439 1698 MP

703-842 JP 703-841 Srednja Senarska–2 R II-439 439 MP
64 703-850 R II-439 Zg. Senarska–jezero LC 203-110 519 MP
65 703-860 LC 203-110 Zg. Senarska–Vindiš Zg. Senarska 5/c 75 MP
66 703-871 LC 203-110 Zg. Senarska–Fišer–1 JP 703-850 688 MP

703-872 JP 703-871 Zg. Senarska–Kapela–Perko–2 JP 703-841 362 MP
703-873 JP 703-871 Zg. Senarska–3 Zg. Senarska 8/a 143 MP

67 703-880 JP 703-841 Zg. Senarska–Majžir Zg. Senarska 8 140 MP
68 703-890 LC 104-062 Zg. Verjane–Obrat LC 203-310 2107 MP
69 703-900 LC 203-240 Srednje Verjane JP 703-751 431 MP 154 (Cerkven.)
70 703-910 R II-439 Sp. Verjane–most Sp. Verjane 4 909 MP
71 703-920 R II-439 Sp. Senarska–Živko JP 703-910 1311 MP
72 703-931 R II-439 Sp. Senarska–Anželj–1 most 1778 MP

703-932 JP 703-931 Sp. Senarska–Pesnica–2 most Pesnica 189 MP
703-933 JP 703-931 Sp. Senarska–Škerget–3 R II-439 138 MP

73 705-360 R II-439 Sp. Senarska–Zorčič stara Pesnica 504 MP
74 705-370 R II-439 Zg. Senarska–Dobaja Zg. Senarska 34 310 MP
75 703-941 R II-439 Sp. Senarska–Dobrava–Lasbaher–1 JP 703-830 1644 MP

703-942 LC 203-240 Sr. Verjane–Dobrava–Pihler–2 JP 703-941 891 MP
703-943 R II-439 Sp. Senarska–Dobrava–3 JP 703-941 602 MP
703-944 R II-439 Sp. Senarska–Zimič–Dobrava–4 JP 703-941 1249 MP
703-945 R II-439 Sp. Senarska–Dobrava–Embreuš–5 JP 703-941 1174 MP

76 703-951 LC 104-062 Osek–Zg. Brengova–1 LC 203-360 1819 MP
703-952 JP 703-752 Sp. Osek–Kurbus–2 JP 703-951 809 MP
703-953 JP 703-752 Sp. Osek–Ploj–3 JP 703-951 1369 MP

77 703-961 JP 203-360 Gomila–Osek–1 LC 203-060 2469 MP 306
703-962 LC 203-360 Osek–Kozarski Vrh–2 JP 703-961 1062 MP

78 703-971 LC 104-062 Osek–Perko–Jelen–1 JP 703-961 846 MP
703-972 JP 703-971 Zg. Osek–Gasilski dom–2 JP 703-980 298 MP

79 703-980 LC 104-062 Gasilski dom–Kocbek LC 104-062 1395 MP
80 703-990 LC 203-360 Gomila–Kunova Osek 98 755 MP
81 704-000 LC 203-360 Zg. Osek–Trojner Osek 86/a 469 MP
82 704-010 JP 703-961 Osek–Stara Gora JP 704-871 500 MP 274
83 704-020 LC 104-060 Stari Porčič–Zg. Porčič LC 203-110 611 MP
84 704-030 LC 104-060 Stari Porčič–Zg. Porčič–Dvoršak LC 203-110 992 MP
85 704-040 LC 104-060 Stari Porčič–Zg. Porčič–Vidovič LC 203-110 1711 MP
86 704-050 LC 203-110 Škrobnica Zg. Porčič 82 215 MP
87 704-061 LC 203-310 Ženjak–Gladenberg–Zg. Porčič–1 LC 203-310 1416 MP

704-062 G I-3 Ženjak–Gladenberg–2 JP 704-061 837 MP
88 704-071 LC 203-110 Porčički Vrh–Gladenberg–1 JP 704-061 1638 MP

704-072 JP 704-071 Zg. Porčič–Kos–2 G I-3 747 MP
89 704-080 LC 203-110 Zg. Porčič–Zg. Verjane LC 203-310 1883 MP
90 704-090 LC 203-110 Zakotič Zg. Porčič 51 271 MP
91 704-100 LC 104-062 Stari Porčič–Radehova R I-229 1545 MP
92 704-110 LC 104-062 Zg. Porčič–Zg. Senarska LC 203-110 1659 MP
93 704-121 LC 104-062 Zg. Verjane–1 LC 203-240 707 MP

704-122 JP 704-121 Zg. Verjane–Škrlec–Perko–2 LC 104-062 701 MP
94 704-130 LC 104-062 Zg. Verjane JP 703-890 596 MP
95 704-141 R I-229 Matjašič–Meja Biš–1 Meja Trnov. vas 1406 MP

704-142 JP 704-141 Gočova–Kamnosek–2 R I-229 177 MP
704-143 JP 704-141 Gočova–Šalamun–3 R I-229 43 MP

96 704-871 JP 703-961 Osek–Stara Gora–1 LC 203-020 544 MP 1427
97 704-980 G I-3 Močna–Zavernik–Petek LC 203-460 1312 MP
98 704-990 LC 203-460 Močna–Zamarkova LC 203-140 1688 MP



Uradni list Republike Slovenije Št. 20 / 6. 3. 2000 / Stran 3039

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali odseka ceste ali odseka ceste v uporabe dolžina ceste

občini (v m) v sosednji
občini (v m)

99 705-000 G I-3 Zamarkova–Polič Sp. Partinje 40 650 MP
100 705-010 G I-3 Zamarkova–Mlakar Sp. Partinje 24 943 MP
101 705-021 LC 203-460 Močna–Šiker–Cafnik–1 JP 705-022 1110 MP

705-022 G I-3 Močna–Šiker–Cafnik–2 G I-3 449 MP
102 705-031 G I-3 Močna–Grušova–1 most Pesnica 982 MP

705-032 JP 705-031 Močna–Grušova–2 JP 705-031 530 MP
103 705-041 LC 203-131 Zamarkova–Sp. Partinje–1 LC 203-131 1163 MP

705-042 LC 203-140 Zamarkova–Sp. Partinje–2 JP 705-041 932 MP
104 705-050 LC 203-131 Zamarkova–Kraner LC 203-131 788 MP
105 705-060 LC 203-131 Spodnje Partinje LC 203-140 1002 MP
106 705-071 LC 203-121 Jurovska cesta–Muršec–Živko–1 LC 203-131 2263 MP

705-072 G I-3 Lormanje–Muršec–2 JP 705-071 1277 MP
705-073 JP 705-071 Jurovska cesta–Muršec–Peserl–3 LC 203-131 887 MP
705-074 JP 705-071 Črni Les–Lormanje–4 JP 705-072 1197 MP

107 705-500 LC 203-131 Jurovska cesta–Črni Les G I-3 1719 MP
108 705-080 LC 203-070 Zg. Žerjavci–Škamlec–Krempl LC 203-112 1385 MP
109 705-091 R II-433 Zg. Žerjavci–Šuman–Pavlič–1 R II-433 1487 MP

705-092 JP 705-091 Zg. Žerjavci–Slatinšek–2 R II-433 1160 MP
705-093 R II-433 Zg. Žerjavci–Šuman Jože–3 JP 703-492 2252 MP
705-094 JP 705-092 Zg. Žerjavci–Slatinšek–Veberič–4 LC 203-070 1046 MP
705-095 JP 705-091 Zg. Žerjavci–Gasteraj–Žugman–5 JP 703-491 252 MP

110 705-101 LC 203110 Zg. Žerjavci–Cenkova–1 JP 704-831 1472 MP 1325
705-102 JP 705-101 Zg. Žerjavci–Župec–2 G I-3 960 MP
705-103 JP 705-101 Žice–Kegl–3 JP 704-280 776 MP

111 705-110 LC 203-111 Sp. Žerjavci–Župec LC 203-111 1133 MP
112 705-120 G I-3 Sp. Porčič–Sp. Žerjavci G I-3 1782 MP
113 705-131 LC 203-112 Zg. Žerjavci–Pihler–1 JP 705-120 1185 MP

705-132 JP 705-131 Zg. Žerjavci–Purgaj–2 LC 203-112 738 MP
114 705-140 R II-433 Zg. Žerjavci–Hager Zg. Žerjavci 17 1015 MP
115 705-151 G I-3 Sp. Porčič–Hladilnica–Dvoršak–1 LC 104-062 835 MP

705-152 JP 705-151 Hladilnica–Kristal–2 LC 104-062 698 MP
116 705-410 LC 104-062 Sp. Porčič–Kerec JP 704-100 1946 MP

705-161 LC 104-062 Sp. Porčič–Kurbus–Zg. Porčič–1 JP 705-163 1837 MP
117 705-162 G I-3 Zg. Porčič–Kramberger–Katan–2 LC 203-111 340 MP

705-163 G I-3 Zg. Porčič–Ješovnik–3 JP 705-161 298 MP
705-164 JP 705-161 Porčki Vrh–4 JP 704-040 458 MP

118 705-420 G I-3 Lovski dom–Grujič Sp. Porčič 23 476 MP
119 705-171 R I-229 Radehova–Lorbek–1 Radehova 24 463 MP

705-172 R I-229 Radehova–Breznik–2 JP 705-171 176 MP
120 705-180 R I-229 Radehova–Puhner Radehova 43 115 MP
121 705-430 R I-229 Radehova–Vedernjak Radehova 7 111 MP
122 705-190 R I-229 Radehova–Klobučar Radehova 27 489 MP
123 705-440 LK 205-100 Perka Fara–Šuman Radehova 31 308 MP
124 705-200 LC 203-181 Šetarova–Žipo–Bračič LC 203-181 1283 MP
125 705-210 LC 203-181 Lormanje–Pečar Lormanje 26 464 MP
126 705-450 LC 203-450 Lormanje–Polič–Komarnik jezero Komarnik 997 MP
127 705-220 Rop Lormanje–Poler–Rop JP 705-460 450 MP
128 705-470 LC 203-181 Lormanje–Pesnica most Pesnica 775 MP
129 705-480 LC 203-181 Lormanje–Kamenšak Kamenšak 366 MP
130 705-231 LC 203-151 Hrastovec–Jovanovič–1 Hrastovec 31 621 MP

705-232 LC 203-151 Hrastovec–grajske hiše–2 JP 705-231 438 MP
131 705-490 LC 203-151 Hrastovec–Škamlec Hrastovec 32 1193 MP
132 705-510 LC 203-160 Vinička vas–Zimica JP 582101 (Duplek) 618 MP 627

705-241 LC 203-170 Vinička vas–Grušova–1 LC 203-160 2445 MP
133 705-242 LC 203-170 Vinička vas–Dvoršak–Kocmut–2 JP 705-241 757 MP

705-243 JP 705-242 Vinička vas–Damiš–3 gozd 452 MP
705-244 LC 203-170 Vinička vas–Krajnc–Horvat–4 JP 705-241 305 MP
705-251 R II-433 Zg. Žerjavci–Lešnik–1 LC 203-112 1121 MP

134 705-252 JP 705-251 Zg. Žerjavci–Perko Franc–2 Žnuderl 769 MP
705-253 JP 705-251 Zg. Žerjavci–Perko–Lešnik–3 R II-433 150 MP
705-254 JP 705-520 Zg. Žerjavci–Mihelič–4 JP 705-251 579 MP

135 705-520 R II-433 Zg. Žerjavci–Rebrnik–Kobilje LC 203-111 875 MP

Skupaj 210518
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8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne
15. 9. 1998.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart (Uradni list RS,
št. 71/98).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344-3/1998
Lenart, dne 7. decembra 1999.

Župan
Občine Lenart

Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LITIJA

936. Program priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za
območje Litije in Šmartna

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 15. člena statuta Občine Litije (Uradni list
RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je Občinski svet občine Litija
na redni 12. seji dne 24. 1. 2000 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

1. Izhodišča za izdelavo

1. člen
Občinski svet občine Litija je 12. 7. 1999 sprejel odlok

o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine
Litija za obdobje 1986 do 2000 in družbenega plana Obči-
ne Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 63/99)

Glede na določila 44. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84,
37/85, 29/26, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93,
44/97), mora občina ob spreminjanju sestavin plana, ki se
nanašajo na sprejete prostorske izvedbene akte preveriti
skladnost teh aktov z določili spremenjenega plana.

Eden izmed teh dokumentov je odlok o sprejetju pro-
storsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
(Uradni list SRS, št. 22/88 in 29/91), katerega je potrebno
pregledati in uskladiti s planskimi akti Občine Litija, tako
njegov tekstualni, kot tudi grafični del.

2. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potreb-

no opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorsko ureditvenih pogojev, način njihovega
sodelovanja oziroma dela in naloge, ki jih morajo pri tem
opraviti,

– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopol-
nitev prostorsko ureditvenih pogojev,

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov,

– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.

3. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

3. člen
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih po-

gojev za območje Litije in Šmartna, se pripravijo tako, da bo
tekstualni in grafični del v skladu z zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90 in Uradni list RS, št.
18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter navodili o vsebini po-
sebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– uskladitev meja prostorsko ureditvenih pogojev za

območje Litije in Šmartna z mejami prostorskega planskega
dokumenta,

– poseben poudarek bo na obdelavi območja za indu-
strijsko obrtno cono v Zagorici.

4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorsko uredi-

tvenih pogojev za območje naselij Litije in Šmartna je po-
trebno upoštevati:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Li-
tija za obdobje 1986–90–2000 in družbenega plana Občine
Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87,
4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99),

– obstoječe PUP za območje naselij Litije in Šmartna
(Uradni list SRS, 22/88 in 29/91).

4. Organizacija priprave strokovnih gradiv

5. člen
Nosilec aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP

za Litijo in Šmartno se določi na podlagi zbranih ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo žu-

pan Občine Litija oziroma pooblaščeni predstavnik občin-
ske uprave.

5. Sodelujoči v postopku priprave sprememb in
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za

območje Litije in Šmartna

6. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev PUP za Litijo in Šmartno so:
1. Občina Litja, Oddelek za gospodarsko infrastruktu-

ro, Jerebova 14, Litija;
2. Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Li-

tija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija;
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3. TELEKOM Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana;
4. Elektro – Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,

Slovenska 58, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste; Tržaška, Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, Krajinska enota Litija,

Litijska 20, Litija;
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljublja-

na, izpostava Litija, Jerebova 14, Litija;
8. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Ljubljana, izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija;
9. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev PUP za

Litijo in Šmartno ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna
mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v postopku.

Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP
za Litijo in Šmartno morajo organi in organizacije iz tega
člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi
prostorskimi spremembami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka.
Organi in organizacije morajo podati svoje pogoje in soglas-
ja v 60-dneh od zahteve. Če v določenem roku ne podajo
pogojev, se šteje, da jih nimajo.

6. Terminski plan in postopek sprejemanja

7. člen
Terminski plan:
1. Sprejem programa o začetku postopka za spremem-

be in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za Litijo in
Šmartno.

2. Zbiranje ponudb za izbor izdelovalca.
3. Podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem sprememb

in dopolnitev PUP za Litijo in Šmartno.
4. Pridobitev predhodnih pogojev oziroma pobud or-

ganov in organizacij iz 6. člena tega programa pridobi izde-
lovalec v roku 60 dni.

5. Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko izved-
benega akta se izdela najkasneje v roku 60 dni.

6. Občinski svet občine Litija obravnava in sprejme
osnutek ter sprejme sklep o javni razgrnitvi in o javni obrav-
navi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostor-
sko ureditvenih pogojev za območje naselij Litije in Šmartna.

7. Javna razgrnitev in obravnava se izvede na sedežu
Občine Litija.

8. Občani, organi in organizacije lahko podajo svoje
pripombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve
osnutka sprememb in dopolnitev PUP za Litijo in Šmartno.

9. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnu-
tek, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka spre-
memb in dopolnitev PUP za Litijo in Šmartno ter zadolži
strokovno organizacijo – izdelovalca za pripravo dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev tega prostorskega
izvedbenega akta.

10. Župan posreduje dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga da
sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko
ureditvenih pogojev za območje naselij Litije in Šmartna.

7. Sredstva

8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko uredi-

tvenih pogojev za območje Litije in Šmartno se predvidijo
sredstva v proračunu Občine Litija.

9. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-8/00
Litija, dne 25. januarja 2000.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

MISLINJA

937. Poslovnik Občinskega sveta občine Mislinja

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
ter 20. in 119. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95 in 8/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Mislinja na 13. seji dne 23. 2. 2000 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Mislinja

(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Občinske-

ga sveta občine Mislinja (v nadaljevanju: svet) ter način
uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (v
nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način
dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko po tudi s
poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj enkrat v vsa-

kem trimesečju.
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6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo pa predsednik

delovnega telesa.

7. člen
Svet ima svoj pečat, ki je določen s statutom občine.
Pečat sveta se uporablja na vabilih za seje, na splošnih

aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih občinskega
sveta.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo
skliče predsednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani.

9. člen
Prvo sejo vodi župan. Ko novi župan prevzame mandat,

prevzame nadaljnje vodenje seje.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu. Če ta ni izglasovan, pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta in predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

11. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov predsednika, namestnika predsednika in člane Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svo-
je stalno delovno telo. Komisija mora najkasneje v roku
šestdesetih dni pregledati članstvo v delovnih telesih sveta
in v občinskih organih ter organih javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanovitelji-
ca je občina, ter pripraviti poročilo in predloge za imenova-
nje novih članov, katerim je potekel mandat.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

12. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali s statutom določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroš-
kov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

13. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

14. člen
Skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta, izvo-

ljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo
le pravice, ki gredo posameznemu članu občinskega sveta.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

15. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.
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Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

16. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja in pobude morajo biti kratke in postavljene

tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru župan ali za seje pooblaščeni podžupan oziroma član
občinskega sveta na to opozori in člana občinskega sveta
pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji pri-
sotna župan in tajnik občine. Če sta župan in tajnik občine
zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na
vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana
ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta.
Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled do-
kumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
pa morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem seje, najkasneje
pa na prvi naslednji redni seji.

17. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neopravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

18. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa naj-
pozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih
razlogov član ne more obvestiti o svoji odsotnosti župana
oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do
začetka seje, mora o tem obvestiti tajništvo občinskega
urada, takoj ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se neopravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno uprav-
ljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu
njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

19. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba
na seji

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih
s statutom občine, mora pa sklicati sejo najmanj enkrat v
vsakem trimesečju leta.

21. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje deset dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje tudi županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in taj-
niku občine. Gradivo za sejo občinskega sveta prejmejo tudi
predsedniki svetov vaških skupnosti za vse tiste točke dnev-
nega reda seje občinskega sveta, ki so odprte za javnost.

Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-
nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo ene četrtine
članov sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

22. člen
Na sejo sveta se vabijo tudi poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Glede na dnevni red se pošlje vabilo tudi drugim, kate-
rih navzočnost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.
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23. člen
Predlog dnevnega reda seje pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko županu predlagajo tudi

vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se na dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.

24. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

25. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja se povabi
na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za
sejo.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik
sredstva javnega obveščanja moti delo občinskega sveta,
ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne
neha motiti dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz pro-
stora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebno-pravne ose-
be zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma posa-
mezno točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti
javnosti, odloči, kdo bo poleg župana, predsedujočega in
članov občinskega sveta ter tajnika občine navzoč na seji.

2. Potek seje

26. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je bil povab-
ljen na sejo in kdo poleg članov prisostvuje seji.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

27. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolni-
tev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spre-
menjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

28. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri oziroma skrajšani postopek.

Zadeve, ki jih je na dnevni red predlagal župan, se brez
razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda, če tako
predlaga župan.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in če je bilo
članom občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev
dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

29. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

30. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. V dopolnil-
ni obrazložitvi se podajo samo nova dejstva ali spremembe,
ki niso vsebovane v gradivu, ki je bilo članom predloženo k
obravnavani točki dnevnega reda. Dopolnilna obrazložitev
sme trajati največ 15 minut, če ni s tem poslovnikom druga-
če določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan
podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po podani dopolnilni obrazložitvi dobijo besedo člani
občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k
razpravi. Razprava posameznega člana praviloma ne sme
biti daljša kot pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen
član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, ven-
dar ne več kot petnajst minut.

Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napove-
di replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replika sme trajati največ tri minute.
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Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

31. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na

dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je pred-
sedujoči pozval.

Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odlo-
či svet brez razprave.

32. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

33. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi pri posamezni točki dnevnega reda, sklene razpravo.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta, če je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključe-
ni razpravi, potrebe po posvetovanjih in pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje mogoče več zagotoviti, predse-
dujoči sejo konča.

34. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
sejo konča.

35. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma najprej

ob sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da pravilo-
ma ne trajajo več kot štiri ure.

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je potrebno zaradi priprave do-

polnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev
ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Od-
mor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko
pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.

3. Vzdrževanje reda na seji

36. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

37. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede in
– odstranitev s seje ali z dela seje.

38. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

39. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec ali poslu-
šalec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemo-
goča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

40. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odločanje

41. člen
Svet veljavno odloča (je sklepčen), če je na seji navzo-

ča večina vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi.



Stran 3046 / Št. 20 / 6. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

42. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Pred-
lagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla za njen sprejem.

43. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odločitev (odloča) s tajnim glasovanjem,

če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziro-
ma vprašanju. Tajno glasovanje lahko predlagajo župan ali
najmanj ena četrtina vseh članov sveta.

44. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

45. člen
Član občinskega sveta glasuje tako, da se opredeli »za«

ali »proti« sprejemu predlagane odločitve ali pa ne glasuje.

46. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. Poimensko glasujejo člani občinskega sve-
ta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali naj-
manj ene četrtine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi »za«, »proti« ali »ne glasujem«.

47. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene s pečatom
sveta.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev »za« in »proti«. Beseda »za« je napisa-
na na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni stra-
ni, »proti« pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo
»za« ali besedo »proti«.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov. Če jih je več, so razvrščeni po
abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se
tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati, in največ
toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z
navodilom na glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

48. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja. Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »za« in število glasov »proti« oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat, in

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, kateri kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

49. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida, ali na
predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

50. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik občinskega sveta skrbi tajnik občine. Taj-
nik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega sve-
ta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne seje in vseh vmesnih izred-
nih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima
pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pri-
pomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se
zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči, ki je sejo
vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec občin-
ske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sred-
stev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji. Zapisnik
nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na
nejavnem delu seje občinskega sveta, se ne prilaga v gradi-
vo za redno sejo občinskega sveta in ne objavlja. Člane
občinskega sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika sezna-
ni predsedujoči.

51. člen
Potek seje sveta se snema na magnetofonski trak.

Magnetofonski posnetki se hranijo eno leto po koncu man-
data članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet,
katerega seja je bila posneta na magnetofonski trak.

Magnetogram se hrani skupaj z zapisnikom in drugim
gradivom s seje.

Član občinskega sveta ima pravico poslušati magneto-
gram, drug udeleženec seje pa samo v primeru, če je za to
dobil dovoljenje predsedujočega. Poslušanje se opravi v
prostorih občinske uprave.
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Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če
ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

52. člen
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov ter vse gradi-

vo, ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se
hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacij-
skim gradivom.

Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

53. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
občinski upravi, če je to potrebno za izvrševanje njegove
funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zah-
teve člana občinskega sveta. Original zahteve in odredba
oziroma sklep o zavrnitvi se hranita pri gradivu, ki je bilo
dano na vpogled.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občin-
skega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

54. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila,
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave, za
vodenje zapisnika delovnega telesa občinskega sveta pa
tudi posamezne člane delovnega telesa.

7. Delovna telesa občinskega sveta

55. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima predsednika, namestnika predsednika in tri člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah, takoj ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

56. člen
Občinski svet lahko ustanovi stalne in občasne komisi-

je in odbore kot svoja delovna telesa.
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega
sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

57. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine, so naslednje komisije in odbori:
– Statutarno-pravna komisija,
– Odbor za gospodarstvo, gospodarske javne službe

in turizem,
– Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– Odbor za šolstvo, kulturo in šport,
– Odbor za zdravstveno in socialno varstvo in
– Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in ureja-

nje prostora.
58. člen

Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima pred-
sednika, namestnika predsednika in tri člane.

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovni-
ka občinskega sveta ter njunih sprememb oziroma dopolni-
tev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči seje občinskega sveta, statu-
tarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

59. člen
Odbor za gospodarstvo, gospodarske javne službe in

turizem (v nadaljnjem besedilu: odbor za gospodarstvo) ima
predsednika, namestnika predsednika in tri člane.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega
gospodarstva in obrti, kmetijstva, gozdarstva, gostinstva in
turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so v občinskem
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti
na svojem področju dela.
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60. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem bese-

dilu: odbor za kmetijstvo) ima predsednika, namestnika pred-
sednika in tri člane.

Odbor za kmetijstvo obravnava vse predloge aktov in
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetij-
stva, veterinarske dejavnosti in gozdarstva, ki so občinske-
mu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu
v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju kmetijstva, veterinarske dejavnosti in gozdarstva.

61. člen
Odbor za šolstvo, kulturo in šport ima predsednika,

namestnika predsednika in tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju predšolskega varstva,
osnovnega izobraževanja, dejavnosti kulturnih zavodov in
društev ter športa, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave o predlogu splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju
šolstva, kulture in športa.

62. člen
Odbor za zdravstveno in socialno varstvo ima predsed-

nika, namestnika predsednika in tri člane.
Odbor obravnava vse predloge splošnih aktov in drugih

odločitev iz pristojnosti občine na področju zdravstva in
socialnega varstva, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda svoje stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave o predlogo splošnega akta.

Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju
zdravstvenega in socialnega varstva.

63. člen
Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanja

prostora (v nadaljnjem besedilu: odbor za komunalne zade-
ve) ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju komunalnih in cestnih
zadev, varstva okolja in urejanja prostora, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega

sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za komunalne zadeve lahko predlaga občinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti na svojem področju dela.

64. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

65. člen
Občinski svet in župan lahko ustanovita skupna delov-

na telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se
določi njihova sestava in naloge.

66. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če statut občine in ta poslovnik ne določata druga-
če.

Predsednika in namestnika predsednika delovnega te-
lesa imenuje občinski svet izmed svojih članov.

Prvo sejo delovnega telesa občinskega sveta skliče
župan.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-
ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

67. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, namestnika

predsednika, posameznega člana delovnega telesa občin-
skega sveta ali delovno telo v celoti, če svojih nalog ne
opravljajo v skladu s statutom in tem poslovnikom.

68. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Kadar predsednik delovnega telesa ne more opravljati
svojih nalog, opravlja naloge iz prvega odstavka tega člena
namestnik predsednika.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje in na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih, ko je
lahko ta rok krajši.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi večina tistih, ki so člani
občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve –
mnenja, stališča in predloge – z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje na seji delovnega telesa je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

69. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
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lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

70. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun in zaključni račun občine,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene načrte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila in sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

71. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu, statutu občine ali s tem
poslovnikom določeno, da jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke ter druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov,
za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

72. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

73. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic,
ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
in predsedujočemu.

74. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-

loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar ni on predlagatelj.

75. člen
Predsedujoči pošlje predlog odloka članom občinske-

ga sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj
deset dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
sejah.

76. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj dopolni
predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so bili spre-
jeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

77. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet o posamez-

nih členih predloga odloka. Ko občinski svet konča razpravo
o vseh posameznih členih, glasuje o predlogu odloka v
celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi razpravi ni bilo bistvenih
pripomb in bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako
besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski
svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti
seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.

78. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen v pisni obliki z obrazloži-
tvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo občinske-
ga sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h katere-
mu je prelagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko
predlaga amandma najmanj ena četrtina članov občinskega
sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju, tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

79. člen
Amandma in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji

občinskega sveta glasuje večina navzočih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

80. člen
Svet lahko sklene, da se o predlogu splošnega akta v

celoti glasuje na podlagi celovitega besedila predloga splo-
šnega akta s sprejetimi in vnešenimi amandmaji. Celovito
besedilo pripravi organ, ki ga določi svet.

Če organ, določen za pripravo celovitega besedila,
ugotovi, da so v splošnem aktu očitna neskladja med posa-
meznimi členi splošnega akta, lahko predlaga amandmaje
za uskladitev.

Če ni mogoče pripraviti celovitega besedila na isti seji,
glasuje svet o sprejemu splošnega akta na prvi prihodnji
seji.
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81. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

82. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

83. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se pri obravnavi uporabljajo določ-
be tega poslovnika, ki veljajo za prvo obravnavo predloga
odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

84. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi Državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

5. Postopek za sprejem proračuna

85. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

86. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu praviloma naj-
kasneje v 30 dneh po predložitvi predloga državnega prora-
čuna Državnemu svetu. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu proračun trideset dni po začetku
mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izho-
dišča za sestavo proračuna ter vabilo za sklic seje, na kateri
bo občinski svet seznanjen z izhodišči za sestavo proračuna
in predlogom proračuna.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. O pred-
stavitvi ni razprave.

87. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve (predstavitve) predloga proračuna občine skličejo
seje delovnih teles, opravijo razpravo in oblikujejo stališče
do predloga proračuna. Na sejah delovnih teles predstavniki
občinske uprave pojasnijo predlog proračuna občine.

Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu pro-
računa občine najkasneje v desetih dneh po preteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine
v skladu s tem poslovnikom ali da predloga proračuna ne
sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti
nov predlog proračuna občine.

88. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki
in odhodki.

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo ob-
segati tudi predloge za povečanje prejemkov proračuna ali
za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri
čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali
splošne proračunske rezervacije ali dodatnega zavarovanja.

89. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine in skliče sejo občinskega sveta, na kateri
se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

90. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.
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Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prihodki in odhodki.

91. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandmajih, ki jih je vložil župan, in šele nato o drugih
amandmajih.

Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-
tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

92. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, praviloma datum
naslednje seje sveta, oziroma trajanje odmora, v katerem
delavci uprave pripravijo predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve. Če je pred-
log sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

93. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odloka po hitrem postopku.

94. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in odhodki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

95. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zah-

tevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

no-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s tem poslovnikom določen za sprejem odloka po
skrajšanem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

96. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi vsebinskih

sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregle-
den, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spre-

membe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedi-
lu kot nov splošni akt (uradno prečiščeno besedilo).

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. IMENOVANJA

97. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravi po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

98. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«.

Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina članov
občinskega sveta.

99. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje ali enako drugo
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno gla-
sovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z
žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu začetnih črk njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

100. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles
občinskega sveta

101. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za predsednika, namestnika predsednika in čla-
ne delovnega telesa. Listo kandidatov predlaga komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se postopek ponovi v skladu z določili prejšnjega odstavka
tega člena.

Predsednika in namestnika predsednika delovnega te-
lesa občinski svet imenuje v skladu z določili tega poslovni-
ka, ki se nanašajo na imenovanje občinskih funkcionarjev.

2. Imenovanje podžupana

102. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.



Stran 3052 / Št. 20 / 6. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije

O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Za podžupana je imenovan kandidat, za katerega je
glasovala večina na seji navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

103. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenova-
nje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in s tem poslovnikom.
Če je komisija za mandatna vprašanja pristojna za predlaga-
nje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi za
predlaganje za njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

104. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED OBČINSKIM SVETOM IN
ŽUPANOM

105. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela ter njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov in
drugih aktov sodelovali.

106. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali tajnik obči-
ne, občasno poroča o opravljenih nalogah in o izvrševanju
sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni, in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

107. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
poročil občanom in sredstvom javnega obveščanja o preje-
tih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sred-
stev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut občine in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

Občina izdaja svoje glasilo »Naša občina«, v katerem
se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz
gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.

108. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

109. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut občine in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitev predlogov aktov oziroma drugih gra-
div ter postopke in roke za obravnavanje predlogov splošnih
aktov občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje
glede javnosti dela občinskega sveta. O odstopanjih odloči
oziroma jih potrdi občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

110. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem splošnih aktov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov na seji navzočih članov sveta.
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111. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo občinskega sveta pred-
sedujoči. Če se predsedujoči glede razlage ne more odloči-
ti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in zahteva od
statutarno-pravne komisije, da do naslednje seje sveta pri-
pravi razlago posamezne poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XII. KONČNI DOLOČBI

112. člen
Z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve

v prečiščenem besedilu poslovnika, preneha veljati Poslov-
nik Občinskega sveta občine Mislinja (Uradni list RS, št.
51/95).

113. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013–2/95
Mislinja, dne 24. februarja 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

938. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
določenih gospodarskih javnih služb v Občini
Mislinja

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93), zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) ter 20. in 119. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95 in 8/00 – prečiščeno
besedilo) ter odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96 in 75/97) je Občinski
svet občine Mislinja na 13. seji dne 23. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Mislinja

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se opredelijo dejavnosti, pogoji, priče-

tek in čas trajanja koncesije, način financiranja in nadzor
nad izvajanjem koncesioniranih gospodarskih javnih služb
ter drugi elementi pomembni za dodelitev koncesije.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen
Predmet koncesije je izvajanje naslednjih javnih služb:
1. urejanje in vzdrževanje javnih poti, pešpoti, površin

za pešce in zelenih površin v naseljih,

2. urejanje javnih parkirišč in tržnih površin,
3. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije v na-

seljih,
4. plakatiranje in okraševanje naselij,
5. urejanje in vzdrževanje avtobusnih postajališč in ne-

prometnih znakov,
6. druge podobne storitve, ki jih določi koncesijska

pogodba.

III. KONCESIJSKI AKT

3. člen
Izvajanje vseh dejavnosti iz 2. člena tega odloka izvaja

koncesionar, ki je izbran na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis za podelitev koncesije objavi občina v Uradnem li-
stu RS.

4. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi

občinski urad v roku treh mesecev po objavi tega odloka.
Javni razpis uspe, če do roka določenega v razpisu, ponud-
bo pravočasno in pravilno vloži najmanj en ponudnik in če
po vsebinski ocenitvi ostane najmanj ena popolna ponudba.
Če javni razpis ne uspe, se javni razpis ponovi pod enakimi
ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni razpis,
se opravi neposredni prenos opravljanja teh gospodarskih
javnih služb.

5. člen
O izbiri koncesionarja na osnovi analize odloči občinski

urad z upravno odločbo. Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro,
lahko na podlagi določil zakona o splošnem upravnem po-
stopku v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na
župana Občine Mislinja. O pritožbi odloči v upravnem po-
stopku župan. Njegova odločitev je dokončna.

Z izbranim koncesionarjem po pravnomočnosti odloč-
be sklene župan koncesijsko pogodbo.

6. člen
Za podelitev koncesije morajo interesenti izpolnjevati

naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, vpisana v sodni register, ali

samostojni podjetnik, prijavljen pri pristojni davčni upravi,
2. da je registriran za opravljanje koncesioniranih de-

javnosti,
3. da razpolaga z zadostnim številom primernih kadrov

in da je ustrezno tehnično opremljen za učinkovito in gospo-
darno izvajanje dejavnosti,

4. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni postopek ali postopek likvidacije,

5. da ima reference za tovrstna dela in da izpolnjuje
ostale pogoje, določene v javnem razpisu.

7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo:
1. v svojem imenu in na svoj račun ter pod pogoji,

določenimi s tem aktom in koncesijsko pogodbo,
2. tako, da pri opravljanju koncesioniranih dejavnosti

dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde, predpise za to področje, normative in
cene dogovorjene in določene s pogodbo,

3. tako, da koncedentu omogoča nadzor nad izvaja-
njem.

8. člen
Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem sklenitve

koncesijske pogodbe in traja pet let.
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9. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
Razlogi in pogoji prenehanja koncesijskega razmerja,

odpovedni roki, pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrt-
ju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

10. člen
Izvajanje koncesioniranih dejavnosti financira Občina

Mislinja s sredstvi proračuna na način, ki se določi v konce-
sijski pogodbi.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja občinski urad.

Nadzor lahko vrši kadarkoli in brez poprejšnje napovedi.

12. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile.

Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile,
lahko prekinejo koncesijsko razmerje samo na podlagi spo-
razuma med koncedentom in koncesionarjem.

13. člen
Podeljena koncesija ni prenosljiva. V izjemnih primerih

lahko s predhodnim soglasjem koncedenta sklene konce-
sionar pogodbo o začasni pomoči opravljanja storitev z dru-
gim usposobljenim izvajalcem.

14. člen
Za vso škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju

službe povzročijo koncesionar ali njegovi izvajalci, je do
oškodovancev odgovoren koncesionar.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 41406-01/2000
Mislinja, dne 24. februarja 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

OPLOTNICA

939. Odlok o proračunu Občine Oplotnica 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), 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 7. člena statuta
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski
svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 11. 2. 2000
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Oplotnica (v nadaljevanju: ob-

činski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje
javne porabe in drugih nalog v Občini Oplotnica v letu 2000.

2. člen
Proračun Občine Oplotnica za leto 2000 se določa v

naslednjih zneskih:
v SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki:
1. Davčni prihodki 112,400.000
2. Nedavčni prihodki 33,060.000
3. Kapitalski prihodki 1,600.000
5. Transferni prihodki 215,595.000
Prihodki skupaj: 362,655.000

Odhodki:
1. Tekoči odhodki 121,231.664
2. Tekoči transferi 127,201.000
3. Investicijski odhodki 150.111.094
Odhodki skupaj: 398.543.758

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
1. Odplačilo kreditov poslovni banki 5,000.000
Neto zadolževanje skupaj –5,000.000
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
Na računih –40,888.758
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta 40,888.758

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
Občine Oplotnica je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so
sestavni del proračuna.

3. člen
Stalna proračunska rezerva je v višini 0,50% prihodkov

proračuna, znižanih za prenos prihodkov iz preteklega leta.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo

med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v
skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z
ustreznim aktom ne določi drugače.

5. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sred-

stev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v
občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki
bi presegale odobrene zneske.

6. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namen-

skostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinske-
ga proračuna, morajo uporabniki proračunskih sredstev ob-
činskemu svetu:
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– dostaviti finančni načrt za leto 2000 s poročilom in
primerjalnimi podatki za preteklo leto v roku, ki ga določi
župan;

– najmanj polletno, na zahtevo občinskega sveta pa
tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za
katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sred-

stev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo
teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom
ne dotekajo v predvideni višini.

O vseh ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet
ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo
občinskega proračuna.

8. člen
Župan občine je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je

namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih od-
hodkov;

– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz prve-
ga odstavka 12. člena zakona o financiranju občin;

– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela
občinskega proračuna;

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;

– odloča o najemu posojila do višine 5% občinskega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

9. člen
O zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne

objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb, odloča občinski svet.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009.9/2000
Oplotnica, dne 11. februarja 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

940. Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči
na domu in merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 42., 43. in 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 6.
člena pravilnika o standardih in normativih socialno-varstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in 7. člena statuta
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski
svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 11. 2. 2000
sprejel

O D L O K
o organizaciji in izvajanju službe pomoči na
domu in merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca

v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko so-
cialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno vars-
tvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opra-
vilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, sta-
rosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno

delo Slovenska Bistrica kot javno službo.

3. člen
Upravičenci do socialne pomoči na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,

– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I.
kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za
samostojno življenje in jim uporaba storitve nadomešča vars-
tvo v instituciji,

– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitev na-
domešča institucionalno varstvo.

II. OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna pomoč na domu obsega naslednje vrste

storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč po tem odloku se šteje:
– vzdrževanje stanovanjskega prostora,
– čiščenje,
– pranje,
– likanje,
– postiljanje,
– nakupovanje,
– kurjava,
– druga dela po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene po tem

odloku se šteje:
– pomoč pri oblačenju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov po tem odlo-

ku se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorod-

stvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njiho-

ve družine na institucionalno varstvo.
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Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike ko-
ristnikov določi strokovna služba Centra za socialno delo
Slovenska Bistrica.

III. CENA IN PLAČILO STORITEV

6. člen
Vrednost urne postavke znaša 1.350 SIT in se usklaju-

je z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospo-
darstvu.

7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg

upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjene-
ga medsebojnega dogovora o preživljanju.

IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV

8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni
preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo zahtevo
za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.

9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Cen-

ter za socialno delo Slovenska Bistrica po postopku in na
način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.

10. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne

priprave izvajanja storitev v obliki analize primera, priprave
dogovora in kontakta z udeleženci. V celoti so oproščeni
plačila storitev pomoči na domu tudi:

– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot
edinega vira preživljanja,

– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-
nost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih,

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja

storitev v skladu z merili, določenimi s tem odlokom.

11. člen
Višina plačila storitev pomoči na domu je odvisna od

materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter od zdravs-
tvenega stanja upravičenca in zavezancev. Materialno stanje
upravičenca se ugotavlja v odstotku doseganja oziroma pre-
koračitve povprečne neto plače zaposlenih v RS, in sicer:

Ugotovljeni dohodek v % Plačilo storitve v % glede na povprečno
 višinood veljavne cene neto plače
zaposlenih v RS v preteklem letu

1. do 40% storitev je brezplačna
2. do 50% 15%
3. od 50% do 65% 25%
4. od 65% do 80% 35%
5. od 80% do 100% 50%
6. od 100% do 125% 65%
7. od 125% do 150% 85%
8. nad 150% 100%

O višini plačila storitev po tem členu odloča Center za
socialno delo Slovenska Bistrica po postopku in na način,
določen z zakonom o splošnem upravnem postopku.

12. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter dodatek za tujo
nego in pomoč. Slabo zdravstveno stanje zavezancev se
ugotavlja na podlagi predloženega sklepa, da so upravičen-
ci upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi
zdravniškega potrdila in presoje strokovne službe pri Centru
za socialno delo Slovenska Bistrica. Center za socialno delo
Slovenska Bistrica lahko zaradi slabega zdravstvenega sta-
nja, ugotovljenega na način, določen v drugi alinei tega
člena, upravičenca delno ali v celoti oprosti plačila storitev
na podlagi strokovne presoje.

13. člen
V dogovoru o nudenju pomoči na domu, ki ga pred

izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila skleneta
Center za socialno delo Slovenska Bistrica in upravičenec,
je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki mu
ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma oproš-
čen plačila storitev le, če pristane na zemljiškoknjižno zava-
rovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom opro-
stitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina sama na
podlagi predloga Centra za socialno delo.

14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu

se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mese-
cev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno do-
deli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in
primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičen-
ca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

15. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-

vezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upra-
vičen.

16. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Center za social-

no delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki
so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi
plačila storitev pomoči na domu v roku 15 dni od nastanka
spremembe. Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne
ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na pod-
lagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je
dolžan on oziroma zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu
bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za
davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil
oprostitev plačila oziroma doplačila.

17. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo mesečno pri Centru za socialno delo Slovenska
Bistrica na obrazcu “Evidenca pomoči na domu” in obsega:

– evidenco dogovora,
– evidenca izdanih upravnih odločb,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
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– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.

18. člen
Center za socialno delo je dolžan izvajati službo pomo-

či na domu strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno
zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to področ-
je. O načinu in vsebini izvajanja službe pomoči na domu ter
o porabljenih finančnih sredstvih je Center za socialno delo
dolžan občini podati pisno poročilo najmanj dvakrat letno,
na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.

19. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe pomoči na domu

Centru za socialno delo Slovenska Bistrica. Sredstva iz na-
slova plačil upravičencev se uporabijo za pokritje materialnih
stroškov izvajanja pomoči na domu, predvsem pa: za potne
stroške, delovnih in zaščitnih sredstev izvajalcev, amortiza-
cijo službenih vozil, stroškov organizacije in administrativno
tehničnih storitev, vezanih na izvajanje službe pomoči na
domu.

20. člen
Občina Oplotnica zagotavlja iz vsakoletnega proračuna

sorazmerni delež sredstev za plače, prispevke in druge oseb-
ne prejemke izvajalcev in strokovnih delavcev CSD ter razli-
ko med materialnimi stroški, opredeljenimi v 19. členu tega
odloka in plačili upravičencev. Medsebojna razmerja o izva-
janju in financiranju programa pomoči družini na domu bosta
CSD in občina urejala z vsakoletno pogodbo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Občina Oplotnica bo v svojem vsakoletnem proračunu

postopno zagotavljala sredstva, potrebna za izvajanje službe
pomoči na domu. Do zagotovitve vseh potrebnih sredstev za
organizacijo in izvajanje te službe v skladu z veljavnimi stan-
dardi in normativi in s tem odlokom, bo Center za socialno
delo izvajal del te službe preko instituta javnih del, za katera
se bodo v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljala sreds-
tva v občinskem proračunu.

22. člen
Občina Oplotnica in Center za socialno delo Sloven-

ska Bistrica skleneta o organizaciji in izvajanju službe pomo-
či na domu ustrezno pogodbo.

23. člen
Center za socialno delo je dolžan seznaniti z določili

tega odloka vsakega upravičenca do storitev službe pomoči
na domu, z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve
ter izdati ustrezne upravne odločbe.

24. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu. Objavi se v Uradnem listu RS.

Št. 008.9/2000
Oplotnica, dne 11. februarja 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

941. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine
Oplotnica, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objek-
te oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potreb-
no lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne
objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Ob-
činski svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 11. 2.
2000 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov

v prostor na območju Občine Oplotnica, za
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja

velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v
prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor, za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le dovoljenje o pri-
glasitvi del, se štejejo:

1. Drvarnica, vrtna uta, sadna klet, shramba in garaža
za osebni avto, če ne presegajo bruto gradbene površine
25 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnega zemljišča
stanovanjskega objekta.

2. Pergola kot nadstrešek pred obstoječimi vhodi v
garaže pred objekti, nad balkoni in terasami (stanovanjske
hiše); do maksimalne tlorisne površine 30 m2 (gradnja per-
gol je možna prek obstoječih gradbenih linij).

3. Prizidki k stanovanjskim hišam do 30 m2 zazidane
površine, če služijo izboljšavi bivalnih pogojev .

4. Zunanji bazen za individualno uporabo v sklopu funk-
cionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksimalne tlorisne
površine 40 m2. Najvišja kota bazena je lahko 0,5 m nad
terenom ob bazenu.

5. Kurnik, zajčnik, svinjak, pesjak in drugi manjši ob-
jekti z žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne
tlorisne površine 15 m2.

6. Tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlori-
sne površine 40 m2.

7. Postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, žič-
nate), ter opornih zidov do maksimalne višine 2 m.

8. Stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s
prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v
skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem
naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91), ter notranja pre-
ureditev kotlovnic za priključno moč do 50 kW, ter plinifika-
cija objekta.

9. Izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad,
satelitskih anten, markiz, klima naprav, senčnikov in gradnja
dimnikov (maksimalna višina 12 m), pri obstoječih objektih.
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10. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko-letnih vr-
tov in začasni sezonski gostinski vrtovi do maksimalne tlori-
sne površine 40 m2.

11. Zunanja ureditev okolice (tlakovanje, parkirišče,
ipd.) pri stanovanjskih objektih.

12. Stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad terenom in
koritasti silosi maksimalne tlorisne površine 120 m2.

13. Svinjaki, steljniki, strojne lope in prizidki h gospo-
darskim objektom do maksimalne tlorisne površine 40 m2.

14. Mlekarnice do maksimalne tlorisne površine 20
m2, ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev.

15. Gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega
gospodarstva. Objekti morajo biti v vodoneprepustni izvedbi
do prostornine 200 m3 (gnojna jama), ter tlorisne velikosti
80 m2 (gnojišče), na funkcionalnem zemljišču hleva, ter
locirani tako, da ne motijo bližnjih stanovanjskih objektov.

16. Leseni kozolec za sušenje krme, ki služi kmetijske-
mu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine 40 m2

(brez pasovnih temeljev).
17. Pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov

do višine 2 m.
18. Izvedba drenažiranja in ureditve kmetijskega zem-

ljišča do površine 2 ha.
19. Obvestilni in reklamni panoji, ki so pritrjeni na ob-

stoječe objekte ali kot samostojni ter s soglasjem upravljalca
ceste in Občine Oplotnica.

20. Postavitev montažnih nadstrešnic pri obstoječih av-
tobusnih postajališčih.

21. Postavitev javnih spomenikov in verskih obeležij
(kapelice, križi, znamenja) s soglasjem Občine Oplotnica
oziroma pristojnega župnijskega urada. Tlorisna velikost po-
sameznega spomenika ali obeležja je lahko največ 10 m2.

22. Postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolkarje,
cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otroških, ter
športnih igrišč. Vsa zahtevnejša oprema mora biti tipska z
vsemi potrebnimi listinami o kvaliteti in varnosti opreme.

23. Leseni čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine
15 m2 (na točkovnih temeljih), ob predhodnem mnenju če-
belarske družine.

24. Lovske preže in krmišča do maksimalne tlorisne
površine 15 m2.

25. Objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z
omejeno možnostjo gibanja – izvedba dvigal ob in v obstoje-
čih objektih, gradnja klančin ter gradnja nadstrešnic nad
temi objekti.

26. Postavitev tipskih skladišč za skladiščenje jeklenk
gospodinjskega plina.

27. Postavitev začasnih objektov in naprav, namenje-
nih sezonski turistični ponudbi, prireditvam proslavam in
podobno.

III. OMEJITVE

3. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in posegih v prostor

mora investitor upoštevati:
– namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko iz-

vedbenimi akti, razen, če s tem odlokom ni drugače odloče-
no,

– da ne poslabša pogojev rabe zemljišč, sosednjih
objektov in naprav, ter niso prizadete pravice in interesi
drugih oseb,

– da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki
na javne komunalne objekte in naprave,

– da je gradnja oziroma poseg v skladu z drugimi splo-
šnimi akti občine,

– da je gradnja v skladu z zahtevami varstva okolja,
zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi, vodnogospodarski-
mi ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne
dediščine,

– z odstranitvijo začasnih objektov mora biti omogoče-
na vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.

4. člen
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje

mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju soseda pa je
lahko odmik tudi manjši.

Objekti iz točke 7. in 17. so lahko postavljeni brez
soglasja mejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana normalna
uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem
mejaša.

Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funk-
cionalnega zemljišča stanovanjske hiše ali funkcionalnega
zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša,
hlev).

Pomožni objekti v 2. členu 16., 21., 23., 24. in 27.
točke se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega zemljišča
obstoječih objektov.

5. člen
Arhitekturne značilnosti pomožnih objektov:
– praviloma se gradijo pomožni objekti kot prizidki k

stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali kot samostojni
objekti,

– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno
usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti,

– pomožni objekti so lahko samo pritlični, razen objekti
navedeni v 3. točki,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja.

6. člen
Posebne omejitve:
– k pomožnim objektom iz tega odloka ni dovoljena

gradnja prizidkov, razen v primeru, ko pomožni objekti ne
dosegajo predpisane tlorisne velikosti,

– vsi objekti za rejo malih živali so lahko zgrajeni samo
na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Odločbo o dovolitvi priglasitve del izda Upravna enota

Slovenska Bistrica. Upravna enota Slovenske Bistrica pošlje
izdano odločbo v vednost Občini Oplotnica.

8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z

zemljiščem oziroma objektom,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim

objektom,
– če gre za začasni objekt ali napravo, datum do kate-

rega bo ta objekt stal (objekti namenjeni sezonski turistični
ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno),

– načrt priglasitve del (tehnično poročilo, tloris, prerez,
fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela projek-
tivno podjetje ali pooblaščeni inženir samostojni podjetnik.

Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v po-
stopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno prido-
biti pred izdajo odločbe.
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Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v
roku 30 dni (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik ali
upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje pozi-
tivno.

9. člen
Po prejemu popolne vloge za priglasitev del mora uprav-

ni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih
del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če
investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po preje-
mu pravnomočne odločbe.

V. NADZOR

10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen
Kot kazenska določba se uporablja zakon o urejanju

naselij in drugih posegov v prostor.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na po-

dročju Občine Oplotnica odlok o pomožnih objektih obča-
nov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list
SRS, št. 18/88).

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 010.9/2000
Oplotnica , dne 11. februarja 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

942. Sklep o novi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

V skladu s 16. in 125. členom statuta Občine Oplotni-
ca (Uradni list RS, št. 29/99) ter na podlagi 19. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Urad-
ni list RS, št. 29/96) je Občinski svet občine Oplotnica na
9. redni seji dne 11. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica znaša
0,30 SIT/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000.

Št. 9.7.1./2000
Oplotnica, dne 11. februarja 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

943. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Slovenska
Bistrica, za območje Občine Oplotnica –
dopolnitev 2000

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Urad-
ni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na
9. redni seji dne 11. 2. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Slovenska Bistrica, za območje Občine

Oplotnica – dopolnitev 2000

I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in dru-

gih strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku
priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slo-
venska Bistrica, prostorski del Občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 1998 – za območje Občine Oplotnica (Uradni list
RS, št. 91/99) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega plana v letu 2000 in strokovne
podlage, ki jih je potrebno pripraviti za spremembe in dopol-
nitve občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000;

– organizacija priprave spremembe in dopolnitve ob-
činskih prostorskih planskih aktov v letu 2000;

– subjekti, ki bodo vključeni v postopek sprejemanja
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih pro-
storskih planskih aktov v letu 2000 ter roki za njihovo vklju-
čevanje in sodelovanje;

– terminski plan priprave in sprejemanja spremembe in
dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000
v letu 2000 (osnutek; datum javne razgrnitve in način vklju-
čevanja javnosti; priprava stališč do pripomb iz javne razgrni-
tve; usklajevanje s pripravljalci usmeritev in pogojev za izde-
lavo sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih
aktov v letu 2000; predlog; pridobitev soglasij k predlogu;
uskladitev predloga s soglasji; vloga za pridobitev mnenja
Vlade RS o usklajenosti predloga z državnimi obveznimi
izhodišči; sprejem sprememb in dopolnitev občinskih pro-
storskih planskih aktov v letu 2000 na Občinskem svetu
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občine Oplotnica; objava odloka o sprememba in dopolni-
tvah občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000; način
arhiviranja dokumenta sprememb in dopolnitev občinskih
prostorskih planskih aktov v letu 2000);

– sredstva za pripravo in sprejemanje sprememb in
dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000.

II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKIH PROSTORSKIH PLANSKIH AKTOV V LETU

2000

2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upo-
števa zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84
in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in pro-
storskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85, v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvr-
ševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sesta-
vin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti
z obveznimi izhodišči iz prej navedenega odloka (Urad RS za
prostorsko planiranje, april 1999, v nadaljevanju: SP) ter
tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela
razdeljene na naslednje sklope:

– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerja-
njem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij ob
sočasnem omejevanju razpršene gradnje (omrežje naselij;
razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in
storitvenih dejavnosti; razporeditev proizvodnih dejavnosti;
infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve),

– zasnova namenske rabe prostora (območja kmetij-
skih zemljišč, gozdov, za raziskovanje in pridobivanje rud-
nin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine zno-
traj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastruktur-
nih objektov in drugih ureditev (zunaj ureditvenih območij
naselij), območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna
in ogrožena območja (območja obveznih sanacij),

– urbanistične zasnove naselja Oplotnica – spremem-
be in dopolnitve,

– podrobnejše določitve prostorske organizacije de-
javnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtev-
nejši posegi (upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili
zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93),

– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dol-
goročnega plana (obvezna izhodišča državnega dolgoroč-
nega plana in obvezna izhodišča občinskega dolgoročnega
plana),

– opredelitev za uresničevanje prostorskih sestavin dol-
goročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih
območij s prostorskimi izvedbenimi akti; merila za ugotavlja-
nje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki nareku-
jejo postopek spremembe plana; skupne naloge s sosednji-
mi občinami),

– elaborat za spremembe v 1. območju kmetijskih zem-
ljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.

V spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih
planskih aktov v letu 2000 se bodo upoštevale utemeljene
pobude in predlogi občanov, lokalne skupnosti, organov,
podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih

zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavb-
nih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Oplotnica.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem določil NPA.

3. člen
Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za spre-

membe in dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov v
letu 2000, določi Občina Oplotnica na predlog izdelovalca
sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih ak-
tov v letu 2000.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2000

4. člen
1. Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag in dru-

gih strokovnih gradiv se določi na podlagi zbranih ponudb.
2. Koordinator postopka priprave in sprejemanja spre-

memb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v
letu 2000 bodo župan Občine Oplotnica ter strokovna služ-
ba in občinska komisija za okolje in prostor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2000 – VIRI

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
(1) Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Mari-

bor.
(2) Za zasnovo vodnega gospodarstva:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za

varstvo narave, izpostava Maribor,
– Občina Oplotnica,
– Vaške skupnosti,
– VGP Drava-Ptuj,
– Komunala Slovenska Bistrica.
(3) Za zasnovo rudnin:
– RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Občina Oplotnica.
(4) Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– RS, Ministrstvo za kulturo,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za var-

stvo narave,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v

Mariboru.
(5) Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Planinsko društvo Oplotnica,
– Turistično društvo Oplotnica,
– Občina Oplotnica.
(6) Za zasnovo naselij in območij za poselitev:
– Občina Oplotnica,
– Vaške skupnosti,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor-

sko planiranje.
(7) Za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška upra-

va za ceste,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška upra-

va za zračno plovbo,
– Cestno podjetje Maribor,
– Občina Oplotnica.
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(8) Za zasnovo omrežja zvez:
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Maribor,
– Telekom Slovenije p.o., PE Maribor,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška upra-

va za telekomunikacije.
(9) Za zasnovo energetskega omrežja:
– RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljublja-

na,
– EGS-RI, d.d., Maribor,
– Elektro Maribor, PE Elektro Slovenska Bistrica,
– GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana.
(10) Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Območno poveljstvo

Slovenske vojske – pristojno za prostor Občine Oplotnica.
Subjekti iz prejšnjega odstavka določijo v roku 30 dni

po prejemu vloge Občine Oplotnica pogoje, ki jih mora
izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih
planskih aktov upoštevati pri njihovi pripravi.

Subjekti, katerih soglasje je potrebno pridobiti k pred-
logu sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih
aktov v letu 2000, morajo svoje soglasje podati v roku 30
dni po prejemu vloge Občine Oplotnica.

V . TERMINSKI PLAN

1. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za pose-
ge v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); konč-
ni rok za sprejemanje pobud je 10. 4. 2000; pobude -
vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Oplotnica po tem
datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Ob-
čine Oplotnica.

2. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopol-
nitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000, prič-
ne s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve
prostorskega plana Občine Oplotnica v letu 2000 (predvi-
doma 21. 3. 2000).

3. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih prostor-
skih planskih aktov v letu 2000 se izdela v roku 60 dni;
koordinatorji postopka priprave sprememb in dopolnitev ob-
činskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 opravijo pred-
hodno obravnavo osnutka predvidoma do 31. 5. 2000;
delovni osnutek za sejo občinskega sveta se pripravi v roku
enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma
7. 6. 2000).

4. Občinski svet občine Oplotnica sprejme (predvido-
ma do 27. 6. 2000) sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih plan-
skih aktov v letu 2000; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.

5. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Oplot-
nica za trideset dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje točke in se zaključi predvidoma 15. 8. 2000.

6. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Oplotni-
ca v času trajanja javne razgrnitve.

7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskega plana Občine Oplotnica v letu 2000.

8. Izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskih pro-
storskih planskih aktov v letu 2000 pripravi odgovore na
pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani javni
razgrnitvi (predvidoma v roku 14 dni po končani javni razgr-
nitvi – predvidoma 1. 9. 2000).

9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Oplotnica (predvidoma do 19. 9. 2000) stališče do

pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrni-
tve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki pred-
hodno obravnava pripombe in predloge.

10. Občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališča do
pripomb in predlogov naloži strokovni službi (izvajalec), da
poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in do-
polnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000
oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
Usklajen osnutek posreduje Občina Oplotnica (predvidoma
do 15. 10. 2000) na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlogom
za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Re-
publike Slovenije.

11. Župan Občine Oplotnica posreduje, po sprejetju
obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih ak-
tov v letu 2000 z obveznimi izhodišči republiškega prostor-
skega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredova-
nju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP, uskla-
jen predlog sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih
planskih aktov v letu 2000 na občinski svet s predlogom, da
o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov raz-
pravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem)
postopku (predvidoma 18. 12. 2000).

VI. SREDSTVA

6. člen
Za priprave sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov na območju Občine Oplotnica, za pripravo stro-
kovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijske
in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proraču-
na Občine Oplotnica. Elaborat o izjemnih posegih zagotovi
posamezni vlagatelj sam (kamnolom...).

Št. 9.8.1/2000
Oplotnica, dne 11. februarja 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l. r.

PODLEHNIK

944. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto
2000

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 92. člena statuta Občine Podlehnik (Urad-
ni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na
9. redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Podlehnik za leto 2000 se za-

gotovijo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
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2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki

iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o
financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni.

3. člen
Proračun Občine Podlehnik za leto 2000 obsega:

SIT

Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 215,324.000
II. Skupaj odhodki 227,634.000
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.) 12,310.000

Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
VI. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.) 12,310.000

Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Zmanjšanje sredstev na računih

(I.+IV.+VIII. – (II.+V.+ IX.) 12,310.000

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občin-

skih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih de-
javnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge ob-
čine v skladu z zakoni.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse

uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.

6. člen
V proračunsko rezervo se izloči 2% prihodkov proraču-

na.

7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-

sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za
katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skr-

bi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovimi
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblašče-
na oseba.

9. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporedi-

tvijo odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja so sestavni del tega odloka.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Podlehnik, dne 18. februarja 2000.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

945. Odlok o turistični taksi v Občini Podlehnik

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98), 6. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 9.
redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Podlehnik

1. člen
S tem odlokom se določi višina in poraba turistične

takse v Občini Podlehnik, oprostitve, način poročanja in
nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.

2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist

za vsako nočitev na območju Občine Podlehnik, če nima
prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Podlehnik. Turi-
stično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za pre-
nočevanje. Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v
primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočeva-
nje.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina na-

meni za poravnanje stroškov v zvezi s storitvenimi in ugod-
nostmi, ki so jih turisti deležni brezplačno. Predlog porabe
turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določba-
mi zakona o pospeševanju turizma.

4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina

turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastruktur-
ne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja
Občine Podlehnik.

5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Podlehnik

znaša 7 točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pom-

noži število toč iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo
točke. Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije na
podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje
in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistič-
no takso hkrati s plačilom storitve za prenočevanje ali naj-
pozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o pla-
čani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število pre-
nočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
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Če je turist oproščen plačila celotne ali delne turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.

7. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu

za pretekli mesec na račun občine. V istem roku so osebe iz
prvega odstavka 6. člena tega odloka dolžne predložiti obči-
ni in pristojnemu davčnemu uradu mesečno poročilo.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem in pobiranjem turistične takse

ter vodenjem evidence opravlja pristojni davčni organ. Nad-
zor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil. Osebe iz 25. člena zakona o pospeševa-
nju turizma so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v eviden-
co, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične
takse.

9. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse in meseč-

nega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeše-
vanju turizma.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Podlehnik, dne 23. februarja 2000.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

946. Odlok o financiranju političnih strank v Občini
Podlehnik

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94 in 13/98) in 6. člena statuta Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Podlehnik na 9. seji dne 17. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o financiranju političnih strank v Občini

Podlehnik

1. člen
S tem odlokom Občina Podlehnik ureja način financi-

ranja političnih strank na njenem območju in v okviru tega
določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način
izplačila.

2. člen
Politične stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati

so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni v Občinski svet
občine Podlehnik, oziroma katere so kandidirale kandidate
za župana Občine Podlehnik, imajo pravico do sredstev iz
občinskega proračuna mesečno v višini 20 SIT za vsak
dobljeni glas na lokalnih volitvah v občinski svet oziroma za
župana.

3. člen
Višina sredstev, ki naj bi jih prejela stranka glede na

rezultat volitev za župana, se določi po številu glasov, dob-
ljenih v prvem krogu.

4. člen
Kolikor je bil kandidat, izvoljen za župana, skupen kan-

didat več strank, se strankam pripadajoča sredstva razdelijo
in plačajo na podlagi pisnega sporazuma strank, ki ga mora-
jo občini predložiti v roku 15 dni od objave volitev v Urad-
nem listu RS.

5. člen
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno na njihov

žiro račun do 25. v tekočem mesecu.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Podlehnik, dne 23. februarja 2000.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

947. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik
na mejnem prehodu Gruškovje

Na podlagi 28. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) ter na podlagi 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski
svet občine Podlehnik na 9. redni seji sprejel 17. 2. 2000

O D L O K
o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na

mejnem prehodu Gruškovje

1. člen
S tem odlokom se odreja obvezno plačevanje ekološ-

ke pristojbine na mejnem prehodu na območju Občine Pod-
lehnik.

2. člen
Ekološko pristojbino so dolžni plačati vsi uporabniki

komunalnih objektov skupne rabe, ki vstopajo in izstopajo iz
države, imajo carinske ali cestninske obveznosti, opravljajo
uvozne ali izvozne posle, razen uporabnikov z osebnimi
vozili.

3. člen
Ekološko pristojbino so dolžni plačati zavezanci iz 2.

člena tega odloka pri vstopu in izstopu iz države in znaša 10
točk, za vsakega zavezanca. Vrednost točke po tem odloku
znaša 100 SIT.

Vrednost točke, enkrat letno v začetku leta, na predlog
župana, določi Občinski svet občine Podlehnik.

4. člen
Enkratno plačilo ekološke pristojbine na mejnem pre-

hodu Gruškovje velja do 24. ure istega dne.

5. člen
Ekološko pristojbino zbirajo izvajalci izvozno-uvoznih

poslov, ki jih zato pooblasti župan Občine Podlehnik in z
njimi sklene ustrezno pogodbo.
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6. člen
Sredstva zbrana iz naslova ekološke pristojbine so pri-

hodek proračuna Občine Podlehnik.
Sredstva so strogo namenska in se lahko uporabljajo

za urejanje in vzdrževanje ter gradnjo objektov gospodarske
infrastrukture v Občini Podlehnik ter za spremljanje in sana-
cijo ranljivosti okolja.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

služba Občinske uprave občine Podlehnik.

KAZENSKE DOLOČBE

8. člen
Uporabnik iz 2. člena tega odloka, ki ne plača ekološ-

ke pristojbine se kaznuje z denarno kaznijo najmanj:
– pravna oseba – podjetnik posameznik / 60.000 SIT,
– odgovorna oseba pravne osebe / 30.000 SIT.

9. člen
Izvajalci iz 5. člena tega odloka, ki ne zaračunavajo

ekološke pristojbine, se kaznujejo z denarno kaznijo naj-
manj:

– pravna oseba - špediterska organizacija / 60.000
SIT,

– odgovorna oseba pravne osebe / 30.000 SIT.

10. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu
Gruškovje (Uradni list RS, št. 95/99).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Podlehnik, dne 23. februarja 2000.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

948. Odlok o spremembah odloka o sofinanciranju
občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne
infrastrukture na območju Občine Podlehnik

Na podlagi 6. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 9.
redni seji dne 17. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o sofinanciranju občanov

Občine Podlehnik za razvoj komunalne
infrastrukture na območju Občine Podlehnik

1. člen
V odloku o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik

za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Pod-
lehnik (Uradni list RS, št. 109/99) se črta drugi odstavek
7. člena.

2. člen
Tretji odstavek 7. člena odloka se spremeni in glasi:
Tako zbrana sredstva so prihodki proračuna Občine

Podlehnik in bodo namenjena za vzdrževanje in razvoj ko-
munalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Podlehnik, dne 23. februarja 2000.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

POLZELA

949. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2000

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na seji dne 10. februarja 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Polzela za leto 2000 (v nadalje-

vanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva financira-
nja javne porabe v Občini Polzela v letu 2000.

2. člen
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih

zneskih:

I. Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
1. Prihodki 374,500.000
2. Odhodki 374,500.000
3. Presežek 0

II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev 0
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
6. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (4–5) 0

III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 12,000.000
8. Odplačilo dolga 0
9. Neto zadolževanje (7 manj 8) 12,000.000

3. člen
V rezerve Občine Polzela se iz rednih proračunskih

prihodkov leta 2000 izloči 0,5% doseženih prihodkov v
letu 2000.

4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financi-
ranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-
ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in dru-
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gih prihodkov ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

V računu terjatev in naložb se izkazujejo prejeta sreds-
tva danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter danih
posojil in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih v skladu s odredbo o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov
in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do
virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99).

6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljevanju: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. Uporabniki smejo v
imenu občine prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki
so v proračunu predvidena za posamezne namene.

7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo naslednja

sredstva:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.

8. člen
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dode-

ljujejo praviloma enakomerno po dvanajstinah kot mesečne
akontacije, pri čemer pa se upošteva tudi plačilna sposob-
nost občinskega proračuna in zapadle obveznosti uporabni-
ka proračuna.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-

no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij ter osnov za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.

Sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo za
prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni do-
pust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izo-
brazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.

10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,

druge odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti ob-
činskega proračuna, pri čemer se vsaj enkrat v trimesečju
preverja poraba pri posameznem proračunskem porabniku.

11. člen
Sorazmerno se povečajo ali zmanjšajo sredstva za de-

lovanje uporabnika, če se med letom znatno spremeni de-
lovno področje ali pristojnost uporabnika.

Če se med letom ustanovi nov proračunski uporabnik,
se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračun-
ske rezerve.

Če se proračunski uporabnik med letom ukine, se
neuporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v
tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prev-
zame njegove naloge.

Župan je dolžan zagotoviti izvajanje proračuna skladno
s sprejetim proračunom v vseh postavkah.

Za izvajanje nujnih in neodložljivih nalog, ki v proračunu
niso predvidene, lahko v okviru razpoložljivih prostih sred-
stev proračuna sredstva nameni s sprejetjem ustreznega
sklepa le občinski svet.

Vsa sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje
in druga namensko opredeljena sredstva iz tega proračuna,
ki v tekočem proračunskem letu ne bodo porabljena se na
podlagi pogodbe o izvajanju del do 31. 12. 2000 nakažejo
izvajalcem del oziroma se namensko deponirajo pri poslovni
banki.

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more izvajati, se lahko
začasno krije odhodke iz:

– sredstev rezerv občine,
– namenskega kratkoročnega posojila do 5% sprejete-

ga proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračun-
skega leta. O najetju posojila odloča župan občine.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
Uporabi sredstev rezerv Občine Polzela.
Uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za finan-

ciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene iz 10. čle-
na tega odloka.

Začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri po-
slovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji
o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.

15. člen
Uporabniki morajo službi za finance Občine Polzela

predložiti predračune in podrobne finančne načrte za leto
2000 v okviru sprejetih proračunskih namenov, najpozneje
v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil v okviru predvidene zadolžitve v
računu financiranja po sprejetju delitvene bilance z Občino
Žalec, katere sestavni del je bila. Pogodbe o zadolževanju
sklepa župan občine na podlagi sprejetega proračuna in po
predhodnem soglasju Ministrstva za finance. Soglasje Mini-
strstva za finance je sestavni del pogodbe.

17. člen
Občina se sme zadolžiti le v obsegu, ki ne presega

10% realiziranih prihodkov občine v letu pred zadolževa-
njem, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme biti večje kot 5% realiziranih prihodkov.

Neglede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske izgradnje, oskrbe s pitno vodo
ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega
10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če
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odplačilo glavnice in obresti iz teh posojil v posameznem
letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.

18. člen
Občina Polzela bo sofinancirala javna podjetja in javne

zavode, katerih ustanoviteljica je bila Občina Žalec pred
letom 1999 in ki opravljajo dejavnost tudi za področje Obči-
ne Polzela, v obsegu, kot bo določeno s podpisom poseb-
nega dogovora z Občino Žalec.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.

Št. 403-02/003/00
Polzela, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu industrijskega območja
Garant Polzela

Na podlagi 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji
dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu industrijskega območja
Garant Polzela

1. člen
Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela

(proj. Zavod za načrtovanje Žalec, št. 18-9/82, odlok objav-
ljen v Uradnem listu SRS, št. 26/85) se dopolni po projektu
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega
območja Garant Polzela, ki ga je izdelal Razvojni center –
Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o., pod št. 23/99 in
ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Žalec za območje Občine Polzela (Uradni list RS,
št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97,7/98, 17/99 in 49/99).

2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu industrijskega ob-

močja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85) se spre-
meni tako, da se na koncu doda nov odstavek:

Zazidalni načrt industrijskega območja Garant Polzela se
spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 23/99 izdelal
Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o.

3. člen
V 4. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:

Na levem bregu potoka Struga ob lokalni cesti 490-
321 je predvidena gradnja dveh poslovno-proizvodnih ob-
jektov:

– objekt »A«:
tlorisni gabariti 8,60 x 8,60 m + 27,00 x 8,60 m +

+13,00 x 8,60 m
etažnost P+1, P

– objekt »B«:
tlorisni gabariti 38,00 x 12,60 m + 12,60 x 9,70 m
etažnost P, P+1

Predvidena je klasična ali montažna gradnja objektov,
pokritih z dvokapnimi strehami.

Objekta bosta imela fasade obdelane z naravnim ome-
tom svetle barve. Ulične fasade poslovnih delov objektov
morajo biti arhitektonsko skrbno oblikovane.

4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Polzela.

5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/02/99
Polzela, dne 20. februarja 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

951. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Polzela

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izra-
čun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena
statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občin-
ski svet občine Polzela na seji dne 10. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih

zemljišč na območju Občine Polzela

I
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na dan 31. 12. 1999 na območju
Občine Polzela 136.370 SIT/m2.
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II
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Polzela znašajo 11 odstotkov od
vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, od tega 5,5 odstotka za individualno rabo in 5,5
odstotka za kolektivno rabo.

III
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 od-

stotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

IV
Povprečna gradbena cena se med letom valorizira v

skladu z rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Stati-
stični urad Republike Slovenije.

V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.

Št. 420-07-025/00
Polzela, dne 20. februarja 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

952. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83,
10/86, 1/87, 8/88 in RS, št. 49/92) in 16. člena statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Polzela na seji dne 20. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela za leto 2000
znaša 0,0597 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 465-01-018/00
Polzela, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

953. Ugotovitveni sklep

Na podlagi pooblastila Občinske volilne komisije občine
Polzela z dne 2. 2. 2000

u g o t a v l j a m,

da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta
občine Polzela z liste DESUS Demokratična stranka upoko-
jencev Slovenije v volilni enoti št. 1 Marijan Matjaž , roj. 23.
8. 1925, stanujoč Polzela 38a, doktor veterine, upokoje-
nec.

Št. 032-01/011-2000
Polzela, dne 2. februarja 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Polzela
Slavko Resnik, univ. dipl. prav. l. r.

RIBNICA

954. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95, 41/96) je Občinski svet občine
Ribnica na 8. redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ribnica za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Ribnica za leto 2000 se zago-

tavljajo sredstva za financiranje javnih nalog v Občini Rib-
nica.

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000

obsegajo :

A) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
skupaj prihodki 912,895.000
skupaj odhodki 981,157.000
proračunski primanjkljaj 68,262.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil 3,150.000

C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna 67,742.000
odplačilo dolga 2,630.000
neto zadolževanje 65,112.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni del tega odloka.

V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev
prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvaja-
nje nalog, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi
predpisi in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi
izdatki pa so izkazani po uprabnikih.
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3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan Občine Ribnica.

4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so

bili vplačani v proračun do konca tekočega leta. Med izdat-
ke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila
izvršena do konca tekočega leta.

5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki

bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki
so predvidena za posamezni namen in če so izpoljenjeni vsi
z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

6. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen

pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno

poročati občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-

hodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom
financiranja ni dovoljeno.

7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za

proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za
največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževa-
nje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans prora-
čuna.

Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponov-
no uravnovesijo.

V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko žu-
pan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov.

8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,

na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdat-
kov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih priča-
kovanih prejemkov.

9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-

kov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v

letu 1999, in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v
proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se
poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nana-
šajo.

11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno pove-
ča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O
povečanju ali zmanjšanju odloča župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine se nepo-
rabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezerva-
cijo.

12. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 0,5% pre-

jemkov za proračunsko rezervo.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve

za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so
opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih
financah do višine proračunske postavke. O uporabi sred-
stev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.

O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega
odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlo-
kom.

13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,

ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni
plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni
rok. Plače in drugi osebni prejemki se izplačujejo enkrat
mesečno do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primer-
no zavarovano.

Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda
župan.

14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu opreme oziroma pri vzdr-

ževalnih in investicijskih delih upoštevati določila zakona o
javnih naročilih.

15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna

morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z
zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predloži-
ti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina predložijo poročila v istem roku županu.

16. člen
Župan v meseu juliju predloži občinskemu svetu poro-

čilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejem-

kov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca
leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun,
prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske
rezervacije.
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17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za

prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo
odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa,
ki ga vodi.

Predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za
zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost raz-
polaganja s proračunskimi sredstvi.

Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna
upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odbredb o plačilu, je
odredbodajalec.

18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom raz-

mejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v
skladu s sistemom notranje kontrole.

Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.

19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu

proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Ban-
ko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upošte-
vanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega
proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri
bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papir-
je ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotav-
ljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za
izvrševanje občinskega proračuna.

20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za

nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to
zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti
občinski interes.

V primeru, da preneha javni interes za občinsko last-
ništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziro-
ma delež na kapitalu proda.

21. člen
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi

in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v
proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.

22. člen
Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni za-

dolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in
naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih
javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih
prihodkov v letu pred zadolževanjem.Odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne
porabe.

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju ministrstva za finance.

23. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem za-

dolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar naj-
več do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit
mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

24. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja občine.

25. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do
višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadol-
ževanja občine.

O dajanju poroštev odloča občinski svet.

26. člen
Računovodstvo občinskega proračuna in uporabnikov

proračuna opravlja plačila, tekoče ureja, zajema in knjigo-
vodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne
računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor
nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti, če ni s
posebnim zakonom drugače določeno.

27. člen
Neposedni in posredni uporabniki občinskega prora-

čuna ter ožji deli občine sestavijo premoženjsko bilanco in
jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo županu.

V premoženjsko bilanco občine so vključijo tudi pre-
moženjske bilance posrednih uporabnikov občinskega pro-
računa in ožjih delov občine.

28. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem prora-

čuna v skladu z 32. členom zakona o lokalni samoupravi in s
36. členom statuta Občine Ribnica.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.

Št. 01 -403-02-2/99
Ribnica, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

955. Odlok o preoblikovanju javnega komunalnega
podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno
Komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega
odstavka 1. člena, 580., 457. in 459. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) ter 17.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribni-
ca in 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Loški potok (Uradni list RS, št. 47/95 in 57/95) je
Občinski svet občine Ribnica dne 1. 7. 1999 in Občinski
svet občine Loški potok dne 8.  4. 1999 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja

Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno
podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
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UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje javne-

ga podjetja “Komunalno podjetje Komunala Ribnica p.o.“,
Breže 1/B, Ribnica (v nadaljevanju: Komunala Ribnica).

2. člen
S tem odlokom se Komunalno podjetje Ribnica v druž-

beni lastnini, ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, pod vl. št. 1/433/00, preoblikuje v
Javno komunalno podjetje, organizirano kot družba z omeje-
no odgovornostjo v lasti Občine Ribnica in Loški potok.

S sklepom o delitvi premoženja med Občinama Ribni-
ca in Loški potok, ki ga je Občinski svet občine Ribnica na
svoji seji sprejel 28. 5. 1998, Občinski svet občine Loški
potok pa na seji dne 19. 5. 1998, je lastninski delež Občine
Ribnica 87,4%, Občine Loški potok pa 12,6% premoženja
Javnega komunalnega podjetja Ribnica d.o.o..

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

3. člen
Firma družbe je: Javno komunalno podjetje KOMUNA-

LA Ribnica d.o.o., sedež družbe je v Ribnici, Breže 1/B.
Skrajšano ime družbe je KOMUNALA Ribnica d.o.o.

4. člen
Družba ima pečat z naslednjo vsebino: Javno komunal-

no podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o..

DEJAVNOSTI DRUŽBE

5. člen
Dejavnosti družbe so po uredbi o standardni klasifika-

ciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95 in 89/98)
lokalne javne službe:
O 90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O 90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov
O 90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
O 90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O 90.005 Druge storitve javne higiene
DN 93.040 Pogrebne dejavnosti
F 45.210 Splošna gradbena dela,
F 45.230 Gradnjo cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov
F 45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
DN 37.200 Reciklažo kovinskih ostankov in odpadkov
DN 37.100 Reciklažo nekovinskih izdelkov in odpadkov
K 74.400 Ekonomsko propagiranje
K 74.700 Čiščenje stavb
K 74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
I 63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

metu

6. člen
Družba opravlja dejavnosti prejšnjega člena na način in

pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljev in
drugi predpisi.

USTANOVITELJ DRUŽBE

7. člen
Ustanovitelja družbe sta Občina Ribnica in Občina Loš-

ki potok.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Občinski svet ob-

čine Ribnica in Občinski svet občine Loški potok ustanovita
skupni organ, ki ga sestavljata župana obeh občin.

USTANOVNI KAPITAL DRUŽBE

8. člen
Družbeni kapital, ki je hkrati osnovni vložek ustanovite-

lja v družbo, znaša 256,391.423 SIT in ga predstavljajo
premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ki so
navedena v prilogi, ki je sestavni del sklepa o delitvi premo-
ženja med Občino Ribnica in Občino Loški potok.

Osnovni kapital družbe sestavlja celotno premoženje
Komunalnega podjetja Ribnica p.o., ki je z aktoma iz druge-
ga odstavka 2. člena tega akta postalo lastnina ustanovite-
ljev.

Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gos-
podarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki
so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah postali lastnina ustanoviteljev, niso vključeni v osnovni
kapital družbe.

Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvaja-
nju javne službe, ki so v lasti ustanoviteljev, upravlja, uporab-
lja in izkorišča javno podjetje v skladu s posebno pogodbo.

Vpisi nepremičnih stvari, ki predstavljajo osnovni kapi-
tal družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v 90 dneh po vpisu
družbe v sodni register.

UPRAVLJANJE DRUŽBE

9. člen
Ustanovitelja odločata o vseh vprašanjih iz 439. člena

zakona o gospodarskih družbah:
– o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o

razdelitvi dobička
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov
– o vračanju naknadnih vplačil
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev
– o postavitvi in odpoklicu poslovodij
– o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca
– o uveljavljanju zahtev družbe proti poslovodjem ali

družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri usta-
navljanju ali poslovodenju

– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslo-
vodjem

– o drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali
družbena pogodba

– vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah:

– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

– odloča o cenah, oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin

– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun podjetja ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom
in statutom družbe.
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Direktor

10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje skupni organ iz drugega

odstavka 7. člena in razpisa pod pogoji, na način in po
postopku, določenim s statutom.

11. člen
Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo

zastopa.
S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, ob-

veznosti in odgovornosti direktorja.

Nadzorni svet

12. člen
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga

sestavlja pet članov.
Nadzorni svet sestavljajo štirje predstavniki ustanovite-

ljev, od tega imenuje Občina Ribnica tri, Občina Loški potok
enega predstavnika, en predstavnik delavcev.

Postopek imenovanja in razrešitve članov nadzornega
sveta se podrobneje uredi s statutom družbe.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let
in so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in
najmanj enega namestnika.

13. člen
Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in doku-

mentacijo družbe: skrbi za redno in pravočasno sestavljanje
letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost druž-
be, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nana-
šajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.

S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti
nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delova-
njem nadzornega sveta.

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE

14. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz podrazredov 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 iz 5. člena tega akta so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja

javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih

storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnosti družbe iz podrazredov 9, 14, 15, 17 iz 5.

člena tega akta se financirajo s cenami storitev po tržnih
načelih.

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V
PRAVNEM PROMETU

15. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem, ki je v pravnem prometu.

16. člen
Družba ne sme brez soglasja organa iz drugega od-

stavka 7. člena sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se
nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-

mičnin; izvajanje investicijskih del, najemanje posojil in kre-
ditov, dajanje posojil ali poroštev; sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje kooperacij-
skih pogodb s trajanjem več kot eno leto; podeljevanje
prokure in neomejenih posojil.

IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE

17. člen
Morebitno izgubo družbe pokrivata ustanovitelja v skla-

du z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička družbe odločata

ustanovitelja v skladu z zakonom.
S statutom družbe se podrobneje določi način ugotav-

ljanja in pokrivanja izgube družbe ter način ugotavljanja in
uporabe dobička odbora družbe.

STATUT DRUŽBE

18. člen
S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vpraša-

nja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o.

je pravni naslednik Komunalnega podjetja Komunala p.o..

20. člen
Člani nadzornega sveta družbe se imenujejo v 30 dneh

po sprejetju statuta družbe.

21. člen
Pravice zaposlenih v družbi se podrobneje uredijo s

statutom družbe skladno z določbami zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.42/93) in skladno
s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.

22. člen
Občinska sveta občin Ribnica in Loški potok sprejmeta

statut družbe v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribni-
ca p.o. v Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica
d.o.o..

24. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01-002-1/99
Ribnica, dne 1. julija 1999

Župan
Občine Ribnica

Jože Tanko  l. r.

Župan
Občine Loški potok
Janez Novak l. r.
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956. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega
komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-
Ribnica, p.o., v Hydrovod, d.o.o., družbo za
komunalno dejavnost

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega
odstavka 1. člena, 578., 580., 408. in 409. člena zakona
o gospodarskih javnih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94 in 20/98) ter 10. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št.
35/90) je Občinski svet občine Ribnica na 8. redni seji dne
10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o statusnem preoblikovanju javnega

komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-
Ribnica p. o. v Hydrovod d.o.o., družbo za

komunalno dejavnost

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se obstoječe Komunalno podjetje

Hydrovod Kočevje-Ribnica, p.o., ki je vpisano v sodni regi-
ster pri Okrožnem sodišču, enota v Ljubljani pod vl. št.
786/00, statusno in upravljalsko preoblikuje v javno komu-
nalno podjetje Hydrovod d. o. o (v nadaljevanju: javno pod-
jetje). Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi javnega podjetja,
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

2. člen
Javno podjetje, ki se organizira kot družba z omejeno

odgovornostjo, se ustanovi s celotnim premoženjem Komu-
nalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p. o., ki je na
podlagi sprejetih sklepov postal lastnina prejšnjih občin Ko-
čevje (sklep z dne 21. 1. 1994) in Ribnica (sklep z dne 21.
12. 1993).

II. USTANOVITELJI DRUŽBE

3. člen
Ustanovitelji javnega podjetja so:
– Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Ko-

čevje,
– Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški Potok,
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

III. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

4. člen
Firma javnega podjetja je: Hydrovod d.o.o., družba za

komunalno dejavnost.
Skrajšana firma je: Hydrovod d.o.o.
Javno podjetje ima žig pravokotne oblike z napisom:

Hydrovod, d.o.o.

5. člen
Sedež javnega podjetja je: Kočevje, Ljubljanska ce-

sta 38.

IV. DEJAVNOST DRUŽBE

6. člen
Javno podjetje opravlja v občinah ustanoviteljicah ob-

vezno gospodarsko javno službo za oskrbo s pitno vodo:
E 41.00 – zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Zaradi racionalnejšega in gospodarnejšega izvajanja

obvezne gospodarske javne službe oziroma v interesu ne-
motenega zagotavljanja javne dobrine družba opravlja še
naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:

F 45.11 – rušenje objektov in zemeljska dela
F 45.21 – splošna gradbena dela
F 45.23 – gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov
F 45.25 – druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok
F 45.31 – električne inštalacije
F 45.33 – vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F 45.34 – druge inštalacije pri gradnjah
F 45.45 – druga zaključna gradbena dela
F 45.50 – dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-

nje v najem, skupaj z upravljalci strojev
G 50.20 – vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 51.41 – trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
I 60.24 – cestni tovorni promet
K 70.32 – upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi
K 72.30 – obdelava podatkov
K 72.40 – dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K 74.20 – projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.30 – tehnično preizkušanje in analiziranje

7. člen
Javno podjetje opravlja kot javna pooblastila tudi na-

slednje dejavnosti v skladu z 12. členom zakona o gospo-
darskih javnih službah:

– strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne
naloge,

– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na
javno vodovodno omrežje,

– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem
za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infra-
strukturo.

8. člen
Javno podjetje izvaja dejavnosti iz 6. in 7. člena tega

odloka na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki
ustanoviteljev in drugi predpisi.

V. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE

9. člen
Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni

vložek ustanoviteljev v javno podjetje na dan 31. 12. 1994,
znaša 139,713.861,85 SIT (na dan 31. 12. 1998 znaša
194,144.013,53 SIT) in ga predstavljajo premične in ne-
premične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v
prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

Osnovni kapital javnega podjetja sestavlja celotno pre-
moženje Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica,
p.o., ki je s tem aktom postalo lastnina ustanoviteljev.

Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodar-
ske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na
podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah
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postali lastnina ustanoviteljev in niso vključena v osnovni
kapital javnega podjetja, na dan 31. 12. 1994 znašajo
686,816.676 SIT (na dan 31. 12. 1998 znašajo
974,143.784 SIT).

Javno podjetje na podlagi posebne pogodbe z občina-
mi ustanoviteljicami uporablja, upravlja, izkorišča in vzdržuje
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju jav-
ne službe.

Vpisi nepremičnih stvari, ki predstavljajo osnovni kapi-
tal družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v šestih mesecih po
vpisu javnega podjetja v sodni register.

10. člen
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem

kapitalu javnega podjetja znašajo na dan 31. 12. 1994:
a) osnovni vložek Občine Kočevje znaša

88,185.228,23 SIT oziroma 63,12%,
b) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša

8,704.686,35 SIT oziroma 6,23% in
c) osnovni vložek Občine Ribnica znaša

42,823.947,27 SIT oziroma 30,65%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmer-

nega poslovnega deleža.

11. člen
Poslovni delež daje imetnikom naslednja upravičenja:
– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do udeležbe na dobičku v sorazmerju z višino

poslovnega deleža,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja

v primeru stečaja ali likvidacije družbe.

12. člen
Poslovni deleži se lahko odsvojijo, če zakon to dopu-

šča. Družbeniki imajo pod enakimi pogoji prednost pri naku-
pu poslovnega deleža.

V primeru, da želi družbenik svoj(e) poslovni(e) delež(e)
odstopiti drugemu družbeniku, vrednost deleža določi sam.
Predkupno pogodbo naslovi družbenik na skupščino druž-
be. Predsednik skupščine družbe jo posreduje ostalima dve-
ma družbenikoma s priporočenim pismom s povratnico, z
navedbo cene, načina odtujitve in roka plačila. Vsak od
ostalih dveh družbenikov ima predkupno pravico do ponuje-
nega poslovnega deleža v sorazmerju njegovega poslovne-
ga deleža glede na celotni kapital družbe. Predkupna pravi-
ca velja 30 (z besedo: trideset) dni od dneva, ko je bila
namera odtujitve sporočena skupščini.

V primeru, da eden od družbenikov ne izkoristi pred-
kupne pravice v predvidenem roku, sme celotni ponujeni
delež prevzeti drugi družbenik. V primeru, da nobeden od
družbenikov ne odkupi oziroma prevzame ponujenega po-
slovnega deleža, lahko družbenik izstopi iz družbe.

Družbeniki so soglasni, da poslovni delež(i) posamez-
nega družabnika v družbi v primeru nadaljnje delitve poslov-
nih deležev ali zaradi dokapitalizacije družbe ne more(jo) biti
manjši kot 5% glede na celotni kapital družbe, ob zagotovitvi
sorazmernega deleža s strani družbenika.

VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

13. člen
Z javnim podjetjem upravljajo družbeniki v sorazmerju z

višino svojih poslovnih deležev.
Javno podjetje ima naslednje organe upravljanja:
– skupščino,
– direktorja.

1. Skupščina

14. člen
Najvišji organ odločanja v javnem podjetju je skupščina

vseh družbenikov.
Vsakih dopolnjenih 14.000 SIT poslovnega deleža da-

je družbeniku v skupščini en glas.
Vsako občino ustanoviteljico zastopa v skupščini žu-

pan ali po pooblastilu župana druga oseba.

15. člen
Skupščina se opravi praviloma na sedežu družbe. Skli-

catelj lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po
njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. Sklic skupš-
čine lahko zahteva vsak družbenik, čigar vsota vseh poslov-
nih deležev, ki jih ima, dosega 10% osnovnega kapitala
družbe. Skupščino se skliče s priporočenim pisnim vabilom,
ki ga morajo družbeniki sprejeti vsaj 8 dni pred zasedanjem
družbe skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni
red skupščine. Na sejo skupščine se brez pravice glasova-
nja vabi direktorja družbe.

Družbeniki, ki imajo vsaj 10% vseh glasov na skupšči-
ni, lahko na dnevni red predlagajo uvrstitev dodatne točke
dnevnega reda, ki je v skladu s pristojnostmi skupščine.

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno spre-
jema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki.

16. člen
Pooblaščenci družbenikov izkažejo svojo identiteto z

identifikacijskim dokumentom (osebno izkaznico), in s pi-
snim pooblastilom, razen, če njihova identiteta ni sporna.

17. člen
Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga voli skupščina

družbe.
Predsednika skupščine se voli za dobo enega leta, in

sicer na predlog občinskega sveta občine, ki ji pripada
mandat za predlaganje predsednika. Predsednik skupščine
predlaga za prvi mandat Občinski svet občine Kočevje, ka-
sneje pa se bo pri predlaganju predsednika skupščine upo-
števal abecedni red družbenikov. Predsednik mora odgovo-
riti na vprašanja družbenikov oziroma pooblaščencev, ki se
tičejo dnevnega reda.

18. člen
Skupščina družbe je sklepčna, če se je udeležijo druž-

beniki oziroma pooblaščenci, ki imajo skupaj večino glasov.
Če ni z zakonom ali pogodbo določeno drugače, odločajo
družbeniki na skupščini s 3/4 večino oddanih glasov.

Skupščina odloči le o vprašanjih, ki so uvrščena na
dnevni red. Izjemoma odloča skupščina o sklicu nove seje,
o sestavi zapisnika, vpisih v zapisnik ter seznamu prisotnosti
ne glede na dnevni red.

Praviloma odloča skupščina z javnim glasovanjem. V
primeru, ko to zahtevajo družbeniki oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki imajo skupaj najmanj 10% vseh glasov, glasuje
skupščina tajno.

K odločitvi skupščine družbe je potrebno pridobiti tudi
soglasje vseh občinskih svetov družbenikov v naslednjih
primerih:

– v primeru odtujitve in obremenitve premoženja
družbe,

– v primeru statusnih sprememb in prenehanja družbe,
– v primeru prenosa poslovnega deleža.
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19. člen
Skupščina zaseda na rednih sejah, ki so praviloma

dvakrat letno in na izrednih sejah, kadar to zahteva nemote-
no delo družbe ali je potreben sklic skupščine.

V primeru izredne seje se za njen sklic ne uporabljajo
roki, predvideni za redno zasedanje skupščine.

20. člen
Skupščina odloča:
– o sprejemanju poslovnega poročila, obračunu in za-

ključnem računu,
– o razdelitvi dobička oziroma kritju izgube,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– o imenovanju in razrešitvi direktorja,
– o predlogih za spremembo tega odloka,
– o poslovni politiki,
– o sprejemu splošnih aktov družbe oziroma pravilni-

kov, razen tistih, ki jih sprejema direktor,
– o drugih zadevah, za katere tako določa zakon in ta

odlok.
Poleg odločitev iz prvega odstavka tega člena skupšči-

na:
– pregleduje in preverja poslovanje družbe,
– daje smernice za delo direktorju javnega podjetja,
– spremlja rentabilnost javnega podjetja, gospodarska

gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje druž-
be.

21. člen
Vsaka ustanoviteljica za svoje območje poleg imenova-

nja svojega člana v skupščino družbe neposredno:
– določi posebne pogoje za izvajanje javne službe os-

krbe s pitno vodo ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih

dobrin,
– določi pravice in obveznosti uporabnikov javnih do-

brin, ki zagotavlja javno podjetje.

22. člen
Občina ustanoviteljica je dolžna zagotoviti javnemu pod-

jetju finančno nadomestilo, če:
– ne dopusti oblikovanja cen komunalne storitve na

raven, ki zagotavlja pokrivanje stroškov enostavne reproduk-
cije ali

– določi posebne pogoje za izvajanje javne službe (21.
člen) na tak način, da se povečajo stroški poslovanja javne-
ga podjetja.

Finančno nadomestilo se obračuna glede na dejansko
povečanje stroškov. V primeru iz prve alinee prejšnjega od-
stavka se nadomestilo obračuna v višini izpada dohodka.

2. Direktor

23. člen
Javno podjetje ima direktorja, ki vodi posle javnega

podjetja in ga zastopa. Direktorja imenuje skupščina na
podlagi javnega razpisa. Direktor sklene pogodbo o zaposli-
tvi s predsednikom skupščine.

Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna
fizična oseba razen osebe, ki po zakonu ne more biti direk-
tor in izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visoko ali univerzitetno izobrazbo tehnične smeri
in

– 5 let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na
vodilnih delovnih mestih.

Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana. V primeru razreši-
tve (odpoklica) brez utemeljenega razloga gre direktorju pra-
vica do odpravnine v skladu z zakonom.

24. člen
Direktor družbe:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, de-

lovni načrt in program razvoja ter določa notranjo organizaci-
jo družbe,

– sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in
programa razvoja,

– izvršuje sklepe skupščine družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in

periodičnem obračunu,
– zagotavlja zakonitost dela družbe s pravico zadržanja

sklepov sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali splošni
akt,

– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in
poslovanje družbe,

– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporedi-
tvi in zaposlitvi delavcev,

– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka

disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter

druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravlja-

nje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in

prenehanje družbe, spremembe v tehnično-tehnoloških po-
stopkih,

– odgovarja za zakonitost dela družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom tem od-

lokom in drugim akti družbe ter sklepi skupščine.

25. člen
Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu

jih je s posebnim poslovnikom ali posamičnimi akti lahko
določi družba ter je za spoštovanje navedenih omejitev oseb-
no odgovoren.

26. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za kate-

rega je bil imenovan:
– na lastno zahtevo,
– če skupščine ne sprejme poročila o poslovnih izidih

podjetja po letnem obračunu in ob tem ugotovi, da je direk-
tor odgovoren za neizvajanje planskih dokumentov oziroma
nepravilno poslovno politiko,

– v drugih utemeljenih primerih, določenih z zakonom.
Postopek razrešitve direktorja se podrobneje uredi s

splošnimi akti družbe.
Do imenovanja novega direktorja razrešeni direktor ozi-

roma direktor, ki mu je potekel mandat, še naprej opravlja
svojo funkcijo ali pa skupščina določi vršilca dolžnosti, ven-
dar najdlje za dobo enega leta.

VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE

27. člen
Viri financiranja javnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja

javne porabe,
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– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih
storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),

– drugi viri.
Za ostale dejavnosti javnega podjetja, ki se izvajajo kot

dopolnitev k osnovni dejavnosti, velja tržni princip poslova-
nja.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU

28. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Družba sme brez soglasja skupščine sklepati posle ali

sprejemati odločitve, ki se nanašajo na pridobivanje nepre-
mičnin, najemati posojila in kredite ter sklepati kooperacij-
ske pogodbe s trajanjem več kot eno leto, ki ne presegajo
10% osnovnega kapitala družbe. Družba ne sme brez so-
glasja skupščine dajati posojil ali poroštev; sklepati zakup-
nih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; podeljevati pro-
kure in neomejenih pooblastil.

IX. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA

29. člen
Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati

poročila, ki jih določa zakon. Družba sestavlja računovod-
ske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.

30. člen
Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom

in na podlagi verodostojnih listin.

X. IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE

31. člen
Morebitno izgubo družbe pokrivajo ustanovitelji v skla-

du z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička družbe odločajo

ustanovitelji v skladu z zakonom.

32. člen
Skupščina družbe na predlog direktorja družbe sprej-

me sklep o razporeditvi dobička, ki se lahko nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv,
– delno ali v celoti za izplačilo družbenikom v skladu s

tem odlokom,
– ali se delno ali v celoti dobička ne razporedi.

33. člen
Dobiček se deli med družbenike v razmerju deležev in

se izplača praviloma do 15. 4. za preteklo poslovno leto.

34. člen
Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom. O

načinu pokrivanja izgube odloči skupščina družbe.
Izguba se krije:
– iz sredstev rezerv družbe,
– z znižanjem osnovnega kapitala družbe v breme os-

novnih vložkov družbenikov.
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital družbe ne

sme zmanjšati pod zakonski minimum.

XI. AKTI DRUŽBE

35. člen
Vsa vprašanja, pomembna za organizacijo, položaj in

poslovanje družbe, se uredijo s splošnimi akti in pravilniki
družbe.

XII. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

36. člen
Vsak družbenik ima pravico biti seznanjen s poslova-

njem družbe. Direktor mu je dolžan dati med dvema zaseda-
njema skupščine pojasnilo o poslovanju družbe ter mu omo-
gočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo.

Direktor družbe sme zavrniti zahtevo po informaciji ali
vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za
namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi
ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo.

37. člen
Družbenik lahko iz družbe izstopi. Družbenik, ki izsto-

pa, mora posredovati pisno izstopno izjavo poslovodstvu
družbe najkasneje 6 mesecev pred datumom izstopa. Izstop
je mogoč samo na dan 31. 12. vsakega leta.

Med družbeniki je vedno mogoč dogovor o sporazum-
nem izstopu iz družbe. V takem primeru je potrebno vsa
razmerja med družbenikom, ki izstopa, in družbo, urediti v
sporazumu, ki ima moč izvršilnega naslova.

38. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
Družba lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi sklepa skupščine.

39.člen
Družbi se lahko spremeni status ali se statusno

povezuje:
– z združitvijo z drugo družbo,
– s pripojitvijo k drugi družbi,
– z razdelitvijo,
– s preoblikovanjem v drugo obliko družbe,
– s sklepanjem podjetniških pogodb.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Javno komunalno podjetje Hydrovod d.o.o. je pravni

naslednik Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribni-
ca p.o.

41. člen
Občine ustanoviteljice sklenejo pogodbo o ustanovitvi

javnega podjetja, ki ima smiselno enako vsebino kot ta odlok.

42. člen
Občine ustanoviteljice javnega podjetja imenujejo čla-

ne skupščine družbe v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

43. člen
Skupščina družbe imenuje člane nadzornega sveta

družbe na prvi seji.
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44. člen
Pravice zaposlenih v družbi se podrobneje uredijo z

notranjimi akti družbe skladno z določbami zakona o sodelo-
vanju sodelavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93)
in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.

45. člen
Direktor javnega podjetja mora poskrbeti za normalno

delo in poslovanje podjetja v prehodnem obdobju ter poskr-
beti za vsa potrebna dejanja za pripravo in sprejem statuta
ter vpis v sodni register.

46. člen
Skupščina družbe uskladi splošne akte družbe s tem

odlokom v roku 6 mesecev po vpisu javnega podjetja v
sodni register.

Splošni akti družbe se objavijo na oglasni deski družbe
in pričnejo veljati osmi dan po objavi.

47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01 -002-01-3/99
Ribnica, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Ribnica

Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

957. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Ribnica

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št.38/81, 29/86, Uradni list RS, št.
15/91), 19. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št.
50/90, 10/91 in 13/93), 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) ter statutarnega sklepa
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Ribnica
na 8. redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju Občine

Ribnica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom so določajo varstvena območja virov

pitne vode in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaže-
vanjem, in sicer za aktivne vodne vire z vsemi varstvenimi
območji:

– zajetje Vodnjak B-1/86 – Blate,
– zajetje Izvir Grčarice,
– zajetje Vrtina G-1/88,
– zajetje za Grčarske Ravne,
– zajetje za Zadolje,
– zajetje Zbiralnik Zadolje,
– zajetje Lahki studenec,
– zajetje Lazar,
– zajetje Lazar spodnji,

– zajetje Beč,
– zajetje Žrnovec,
– zajetje Pri davnem koritu,
– zajetje Lašček,
– zajetje Žegnan studenec,
– zajetje za Črnec,
– zajetje Črna mlaka,
– zajetje Za Malim hribom,
– zajetje Mihelovka
in za opuščene vodne vire, vendar perspektivne s šir-

šim varstvenim območjem:
– zajetje Sajevec,
– zajetje Bukovica,
– zajetje Ribnica
in za perspektivna zajetja: zajetje, vrtina P-1- Pugled.

II. VARSTVENA OBMOČJA

2. člen
Obseg varstvenih območij virov pitne vode je grafično

prikazan v kartografski predlogi varovalnih vodnih virov, ki jo
je izdelal Geološki zavod Ljubljana, decembra 1987, št.
188-I/88, in v kartografski predlogi in poročilu strokovne
podlage za zavarovanje zajetij pitne vode za lokalne vodovo-
de v Občini Ribnica, ki ju je izdelalo podjetje Hidroconsul-
ting, d.o.o., v aprilu (arh. št. ribnz/99).

Kartografska predloga vsebuje podatke o lokaciji vod-
nih virov, njihovih izdatnostih, mejah vodnoprispevnega ob-
močja, geološko-litološki sestavi tal, hidrogeoloških razme-
rah, kakor tudi vrise mej varstvenih območij v prostorskih
katastrskih načrtih v merilu 1:5000.

Seznam strokovnih podlag, na podlagi katerih so dolo-
čene meje varstvenih območij, je sestavni del tega odloka.

3. člen
Vodovarstveni prostor, ki ga varujemo s tem odlokom,

je razdeljen na naslednja varstvena območja:
– najožje varstveno območje z najstrožjim režimom va-

rovanja (območje 1),
– ožje varstveno območje s strogim režimom varovanja

(območje 2),
– širše varstveno območje z blagim režimom varovanja

(območje 3).
Najožje varstveno območje (območje 1) je območje z

najstrožjim režimom varovanja. Obsega neposredno okolico
objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer je možna naključna ali
namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužba pitne
vode. Po pojavu onesnaženja ni časa za preprečitev vstopa
nevarnih snovi v vodovodni sistem.

Na kraškem vodozbirnem zaledju se meja najožjega
varstvenega območja določi na podlagi rezultatov izvedenih
sledilnih poskusov in opredeljenega časa intervencije za
preprečitev vstopa nevarnih snovi v tok podzemne vode.

Ožje varstveno območje (območje 2) je območje s
strogim režimom varovanja in obsega prostor, kjer obstaja
možnost hitrega onesnaženja vodnega vira. To pomeni, da
po pojavu onesnaženja tako rekoč ni časa za preprečitev
vstopa vodi nevarne snovi v vodonosnik, je pa na voljo
določen čas za preprečitev vstopa nevarne snovi v omrežje.

Na kraškem vodozbirnem zaledju se meja ožjega var-
stvenega območja določi na podlagi rezultatov izvedenih
sledilnih poskusov in opredeljenega časa intervencije za
preprečitev vstopa nevarne snovi v tok podzemne vode.

Širše varstveno območje (območje 3) je območje z
blagim režimom varovanja in zajema celotno napajalno ob-
močje vodonosnika, iz katerega se podzemna voda pretaka
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v smeri zajetja in območja, odkoder se lahko onesnažene
površinske vode iztekajo na napajalno območje vodonosni-
ka ali pa se podzemna voda sosednjega vodonosnika dreni-
ra na napajalno območje obravnavanega vodonosnika.

Na kraškem vodozbirnem zaledju se meje širšega var-
stvenega območja določi na podlagi rezultatov izvedenih
sledilnih poskusov in opredeljenega časa intervencije za
preprečitev vstopa nevarne snovi v tok podzemne vode.

III. VARSTVENI UKREPI

4. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za

širše varstveno območje (območje 3), veljajo tudi za obe
ostali varstveni območji (območji 1 in 2).

Ukrepi v najožjem varstvenem območju

5. člen
V najožjem varstvenem območju (območje 1) je dovo-

ljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo.
Zemljišče najožjega varstvenega območja mora biti pravilo-
ma odkupljeno in zemljiškoknjižno vpisano na lastnika vodo-
voda.

Najožje varstveno območje mora biti ograjeno in oprem-
ljeno z opozorilno tablo. Kakršenkoli poseg v prostor, razen
za potrebe vodovoda, je prepovedan.

Dostop v najožje varstveno območje je dovoljen le
pooblaščenim osebam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim
organom ter pooblaščenim delavcem zdravstvenih organiza-
cij za nadzor in spremljanje kakovosti vode.

V najožjem varstvenem območju ni dovoljena uporaba
kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin,
uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.

Ukrepi v ožjem varstvenem območju

6. člen
V ožjem varstvenem območju (območje 2) je prepove-

dano:
1. graditi:

– proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni

vir,
– stanovanjske, javne in industrijske zgradbe ter živi-

norejske farme,
– pralnice avtomobilov,
– skladišča nafte in naftnih derivatov, nevarnih in

škodljivih snovi,
– kampe in kopališča,
– državne ceste,
– naftovode in plinovode,
– ponikovalnice za komunalne odpadne vode in pa-

davinske vode s cestišč v skladu z uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96),

– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in

posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpad-
kov,

– pokopališča,
– bencinske servise,
– podzemna skladišča,
– čistilne naprave.

Pod posebnimi pogoji se lahko v ožjem varstvenem
območju dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge, pli-

novodi, naftovodi ...) ter izgradnja novih objektov (skladišča,
bencinski servisi ...) posebnega družbenega pomena (dolo-
či Ministrstvo za okolje in prostor);

2. izvajati:
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-

ven vodovodnega sistema,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so vodi škodljiva,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– rejo nad deset glav živine,
– polivanje gnojevke in gnojnice v skladu z uredbo o

vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96),

– golosečnjo v gozdovih;
3. uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode;

4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podzemne vode;
5. opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa;
6. odlagati:
– odpadke.

7. člen
V ožjem varstvenem območju je obvezno:
1. graditi:
– neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje

in priključiti nanj vse objekte, neprepustnost mora izvajalec
dokazati z atestom,

– utrjene neprepustne prometne in manipulacijske po-
vršine,

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo;

2. izvajati:
– odvajanje komunalne odpadne vode in tehnološke

vode v javno kanalizacijo,
– odvajanje vode z utrjenih prometnih in manipulacij-

skih površin izven varstvenega območja,
– opremljanje cest z ustrezno signalizacijo (opozorilne

table);
3. sanirati:
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih

in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh.

8. člen
V ožjem varstvenem območju je dovoljeno:
1. izvajati:
– dejavnost, namenjeno oskrbi s pitno vodo,
– športno-rekreacijske dejavnosti;
2. graditi:
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidanih povr-

šin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem
območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje odplak,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega območja,

– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo
prebivalstva,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-
stev (hlevi z urejenimi gnojišči in neprepustnimi zbiralniki za
gnojevko, silosi z urejenimi lovilci izcednih vod, shrambe
kmetijskih strojev z urejenimi lovilci olj itd.),
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– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3 in
– športno-rekreacijske objekte z manipulativnimi

spremljajočimi objekti;
3. adaptirati, nadzirati in prizidati:
– objekte in naprave tako, da so izvedeni vsi ustrezni

zaščitni ukrepi.

9. člen
V ožjem varstvenem območju mora biti rekonstrukcija

obstoječih cest izvedena tako, da v primeru incidentov mo-
rebitne nevarne tekočine ne morejo pronicati do podzemne
vode. Greznice in gnojišča je treba preurediti tako, da ni
nevarnosti pronicanja v podtalnico oziroma prelivanja na
površino v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč
in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).

Ukrepi v širšem varstvenem območju

10. člen
V širšem varstvenem območju (območje 3) je prepove-

dano:
1. graditi:
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte,

ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodlji-

vih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar
(200 m3 v zaključeni celoti),

– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega

vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanali-

zacijo,
– nova pokopališča;
2. izvajati:
– cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki

so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po ne-
zaščitenih cestah in železnicah,

– spremembe namembnosti in dejavnost objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– povečanje črpanja tehnološke vode iz vodnjakov iz-
ven vodovodnega sistema,

– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vedno-
sti upravljalca vodovoda,

– posek lesa na večji površini tako, da obstaja možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,

– množično vzrejo živali,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so vodi škodljiva;
3. uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o
higienski neoporečnosti pitne vode;

4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice;
5. odlagati:
– odpadke.

11. člen
V širšem varstvenem območju je dovoljeno:
1. graditi:
– stanovanjsko in drugo gradnjo ter »čisto« industrijo in

obrt na območju, ki ni nevarna za vir pitne vode z opremlje-
no neprepustno kanalizacijo,

– neprepustno kanalizacijo,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-

stev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itd.),
– skladišča za kurilno olje prostornine do 200 m3.

Cisterne morajo imeti dvoplaščno zaščito ali enoplaščno z
lovilno posodo;

2. izvajati:
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objek-

tih, za katere je investitor pridobil pred izdajo lokacijskega
dovoljenja od pooblaščene organizacije oceno vpliva pose-
ga na vir pitne vode,

– športno-rekreacijske dejavnosti,
– ponikovanje strešnih voda,
– namakanje kmetijskih površin s čisto vodo;
3. adaptirati, nadzidati in prizidati:
– objekte in naprave tako, da ne ogrožajo virov pitne

vode.

12. člen
V širšem varstvenem območju je obvezno:
1. graditi:
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in

priključiti nanj vse objekte (vodotesnost mora izvajalec doka-
zati z atestom),

– greznice za individualne stanovanjske objekte, pri
katerih ni možno odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo
skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in grez-
nic (greznice stanovanjskih objektov so začasne do zgradi-
tve javne kanalizacije),

– urejanje neprepustne manipulacijske površine z od-
vodom meteornih voda v kanalizacijo, po potrebi prek ma-
ščobnika,

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo,

– vodotesno kanalizacijo z lovilci olj za objekte »čiste«
industrije in obrti na območju, ki ni nevarna za vir pitne vode;

2. odvajati:
– v kanalizacijo odpadne in tehnološke vode;
3. opremiti:
– ceste z opozorilnimi tablami (omejitev hitrosti, Vodo-

varstveno območje, Izlitje javi takoj! itd.);
4. sanirati:
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih

in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi;
5. izvajati:
– rekonstrukcije obstoječih cest tako, da v primeru

nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v pod-
talnico.

Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem
območju dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge, pli-
novodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter izgradnja
novih objektov (industrija, bencinski servisi, deponije komu-
nalnih odpadkov) posebnega družbenega pomena.
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IV. POSEBNI UKREPI

13. člen
Za vse posege v varstvenih območjih, ki jih omogoča in

dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja
investitor pridobiti presojo vpliva posega na vir pitne vode pri
za to pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na
območju Občine Ribnica. Ocena je podlaga za izdajo so-
glasja pristojne zdravstvene službe.

14. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na

območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo
ogrožen vodni vir.

15. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstvena območja, je

treba postaviti ustrezne prometne znake za obvestilo o pri-
četku in prenehanju posebnih režimov prehoda prek vodo-
varstvenega območja. Opozorila postavi upravljalec vodne-
ga vira in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan vzdrževati
in odstraniti, če za to nastanejo razlogi.

16. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate in ne-

varne škodljive snovi po cestah na širšem varstvenem ob-
močju, je omejena na 40 km/h.

17. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posamez-

nih varstvenih območij obvesti njihove lastnike Oddelek za
okolje in prostor občine Ribnica.

18. člen
Občina Ribnica uvede in vodi kataster skladišč nafte,

naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi in drugih nevar-
nih onesnaževalcev, ki so v varstvenih območjih virov pitne
vode. Ta mora biti izdelan v rokih in po metodologiji, ki jih
predpišejo predlogi sanacijskih ukrepov.

V. NAČIN NADZORA NAD IZVAJANJEM UKREPOV NA
ZAVAROVANIH OBMOČJIH

19. člen
1. Nadzor nad izvajanjem ukrepov na zavarovanih ob-

močjih izvajajo:
– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kva-

liteto pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s
pitno vodo,

– inšpektorji, predvsem vodnogospodarski in zdravstve-
ni z izdajanjem soglasij in dovoljenj ter neposrednim inšpek-
cijskim nadzorstvom,

– upravni delavci na področju upravnih postopkov izda-
janja lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v prostor
na območju varovalnih področij vodnih virov,

– upravljavci javnih in lokalnih vodovodnih sistemov,
– uporabniki pitne vode.
2. Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zava-

rovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukre-

pov na objektih in manipulativnih površinah,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih

območjih v prostorskem planu oziroma v upravnem postop-
ku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

VI. SANACIJSKI UKREPI

20. člen
Za ugotovitev in določitev možnih onesnaževalcev ter

uspešno sanacijo obstoječega stanja v varstvenih območjih
virov pitne vode je treba izdelati predloge sanacijskih ukre-
pov oziroma podlage za izdelavo sanacijskih programov.
Izdela jih za to usposobljena inštitucija skupaj s pooblašče-
no inštitucijo za izvajanje kontrole nad kakovostjo pitne vode
in stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, potrdi
pa jih občinski svet v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.

Onesnaževalci v varstvenih območjih in občina kot nosi-
lec razvoja komunalne infrastrukture morajo na podlagi spre-
jetih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki mo-
rajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja,
roke za izvedbo in druge obveznosti. Pri izdelavi sanacijskih
programov morata sodelovati tudi pooblaščena institucija za
izvajanje kontrole nad kakovostjo pitne vode in stanjem objek-
tov in naprav za oskrbo s pitno vodo in institucija, ki je izdelala
predlog sanacijskih ukrepov. Sanacijski programi morajo biti
izdelani v roku treh let po uveljavitvi tega odloka.

Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvedbo zagotavljajo onesnaževalci (vsak za svoj program) in
Občina Ribnica.

Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v
letne plane možnih onesnaževalcev in občinski proračun.

VII. NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA REŽIMA

21. člen
Uveljavljanje varovalnega režima na zavarovanih območ-

jih se uresničuje:
– z izvajanjem postopkov sanacije objektov, naprav,

prometnic in zemljišč na varstvenih pasovih vodnih virov,
– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacij-

skih postopkih za objekte, ki se predvidevajo v varstvenem
pasu,

– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih in
drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,

– z omejevanjem izrabe kmetijskih površin in drugih
naravnih virov (kamen, glina, prod).

Varovalni režim je veljaven v roku 90 dni po sprejetju
tega odloka. Izvajati ga morajo vse upravne službe, ki izvaja-
jo upravne postopke na območju Občine Ribnica.

VIII. KAZENSKI DOLOČBI

22. člen
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno

vodo, kot posledice dejavnosti v vodovarstvenem območju,
bremenijo neposredno njihove povzročitelje.

23. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,
ki ravna v nasprotju z določili 5. ,6., 7., 8., 9., 10., 11. in
12. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

Kdor povzroči škodo na vodnem viru ali na objektih
oziroma črpališčih namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukre-
pov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške nastale
škode, sanacije in odprave škode.
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IX. PREHODNE DOLOČBE

24. člen
O režimu upravljanja z zemljišči v posameznih varstve-

nih pasovih obvesti njihove lastnike upravljalec vodovoda
oziroma Oddelek za okolje in prostor občine Ribnica v roku
90 dni po sprejemu tega odloka.

25. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepov za zavarovanje
voda (SDL, št. 19/88, 9/91 in Uradni list RS, št.15/94).

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01-324-03-1/99
Ribnica, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91 in 57/99), 22. člena zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št., 80/94, 45/97, 56/98, 59/99,
61/99 – odločba US in 89/99 – odločba US), 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97 in 73/98), 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 44/95 in 41/96) in statutarnega sklepa Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 23/98) je Občinski svet občine
Ribnica na 8. redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

komunalnih taksah

1. člen
V odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 56/96

in 70/97) se spremeni 3. člen, ki se na novo glasi:
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost

točke z dnem uveljavitve tega odloka je 15 SIT. Vrednost se
nadalje usklajuje z gibanjem stroškov za delo upravnih orga-
nov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na
območju Republike Slovenije.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-423-04-1/00
Ribnica, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

959. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju

Na podlagi 55. člena zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97, 69/98),
14. in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št.
44/95, 41/96) ter statutarnega sklepa Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Ribnica
na 8. redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o kadrovskem štipendiranju

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za dode-

ljevanje kadrovskih štipendij Občine Ribnica in postopki za
izvajanje štipendiranja.

2. člen
Občina Ribnica zagotavlja proračunska sredstva za šti-

pendiranje manjkajočih strokovnih kadrov za občinsko upra-
vo in naslednje javne zavode, katerih ustanoviteljica je Obči-
na Ribnica:

– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica,
– Glasbena šola Ribnica,
– Vrtec Ribnica,
– Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica,
– Lekarna Ribnica,
– Miklova hiša Ribnica.

II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

3. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študenti dodi-

plomskega študija od 1. letnika šolanja dalje, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– da so vpisani v program ustrezne smeri,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine

Ribnica,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadome-

stila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo
statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge kadrovske
štipendije v Republiki Sloveniji,

– se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili
delovno razmerje v občinski upravi oziroma javnem zavodu
na območju Občine Ribnica.

Če za razpisane štipendije za deficitarne poklice ni
dovolj kandidatov iz Občine Ribnice, se štipendije lahko
podeljujejo tudi prosilcem iz drugih občin, če izpolnjujejo
ostale pogoje iz prejšnjega odstavka.

4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva :
– učni uspeh – splošni in specifični glede na smer

študija,
– morebitni rezultati na verificiranih tekmovanjih šol-

skih in izvenšolskih aktivnosti, ki jih kandidat navede v življe-
njepisu.

5. člen
Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od

zajamčene plače po zakonu, zmanjšane za prispevke in
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davke (v nadaljevanju: zajamčena plača) – glede na učni
uspeh in kraj bivanja študenta.

6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo v višini 50% zajamče-

ne plače,
– dodatek k osnovni štipendiji za bivanje izven kraja

stalnega bivališča v višini 50% zajamčene plače,
– dodatek k osnovni štipendiji za stroške prevoza v

šolo za mestni, primestni ali medkrajevni promet z javnimi
prevoznimi sredstvi v višini cene študentske mesečne vo-
zovnice, vendar največ do 50% zajamčene plače,

– dodatek k osnovni štipendiji za dosežen učni uspeh
– stimulacijo.

Dodatka iz druge in tretje alinee tega člena se med
seboj izključujeta.

7. člen
Študenti so upravičeni do stimulacije za dosežen učni

uspeh v preteklem šolskem letu, ki se izplačuje v naslednji
višini:

študentom s povprečno oceno:
7,01 do 7,50 10%
7,51 do 8,00 15%
8,01 do 8,50 20%
8,51 do 9,00 25%
9,01 dalje 30% zajamčene plače.
Učni uspeh se določi tako, da se izračuna povprečje

vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do
30. septembra v preteklem študijskem letu.

Stimulacija za doseženi učni uspeh ne pripada štipen-
distom v prvem letniku izobraževanja.

8. člen
Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni let-

nik le eno leto, štipendije pa se izplačujejo za celotno študij-
sko leto (vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu), razen
v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventski
staž, vendar najdlje eno študijsko leto.

Mesečno se štipendije nakazujejo štipendistom do 30.
v mesecu za tekoči mesec.

9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo

ob spremembi višine zajamčene plače.
Štipendija se v valorizirani višini izplačuje od prvega

naslednjega izplačila dalje.

III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

10. člen
Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotov-

ljenimi potrebami po manjkajočih strokovnih kadrih v občin-
ski upravi oziroma javnih zavodih iz 2. člena tega pravilnika –
na podlagi javnega razpisa ali objave.

Sklep o razpisu kadrovskih štipendij sprejme župan.
Vsebino razpisa za štipendije določi komisija za štipen-

diranje, ki jo imenuje župan Občine Ribnica. Komisija ima
predsednika in dva člana.

11. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati po-

datke o razpisanih štipendijah, pogoje za pridobitev štipen-
dije, zahtevano dokumentacijo, ki jo morajo predložiti kandi-
dati in rok za oddajo prijav.

12. člen
Prijavi na razpis mora vlagatelj priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhod-

nega izobraževanja,
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
d) potrdilo o stalnem prebivališču,
e) življenjepis,
f) izjavo, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nado-

mestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, nima
statusa samostojnega podjetnika in nima druge kadrovske
štipendije v Republiki Sloveniji.

13. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpi-

snem roku prispele vloge. Na osnovi zbrane dokumentacije
opravi strokovno vrednotenje v skladu z merili in kriteriji tega
pravilnika ter pripravi predlog o dodelitvi štipendij.

14. člen
O dodelitvi štipendij in drugih pravicah in obveznostih

štipendistov odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa
župan. Občinska uprava mora o izbiri kandidatov pisno ob-
vestiti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri.

Prosilci imajo v 15 dneh od dneva prejema sklepa
pravico vložiti ugovor pri županu Občine Ribnica. Odločitev
župana je dokončna.

15. člen
Razpisni postopek in podelitev kadrovskih štipendij mo-

ra biti zaključen do 30. oktobra.

16. člen
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s štipendira-

njem se uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju med Obči-
no Ribnica kot štipenditorjem in štipendistom oziroma s
pogodbo med Občino Ribnica kot štipenditorjem, štipendi-
stom in javnim zavodom, če se štipendiranje izvaja za potre-
be zavoda.

17. člen
Štipendist je dolžan ob začetku vsakega študijskega

leta, najkasneje do 15. oktobra, predložiti štipenditorju potr-
dilo o opravljenih izpitih preteklega šolskega leta in potrdilo
o vpisu v naslednji letnik, sicer se izplačilo štipendije zača-
sno ustavi in nadaljuje z naslednjim mesecem po predložitvi
zahtevanih potrdil. Po zaključku izobraževanja je štipendist
dolžan predložiti potrdilo o diplomi.

18. člen
Štipendist se je po končanem šolanju dolžan zaposliti v

občinski upravi oziroma zavodu, za katerega potrebe se
štipendiranje izvaja, in delati najmanj dvakratno dobo dobe
štipendiranja. Te obveznosti je oproščen samo v primeru,
če mu občinska uprava oziroma zavod ne more zagotoviti
zaposlitve v roku 60 dni od zaključka šolanja.

IV. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE

19. člen
Štipendist, ki je pridobil štipendijo ima pravico do eno-

letnega mirovanja štipendije enkrat v času šolanja, če ne
izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik. Izplačevanje
štipendije se nadaljuje, ko predloži dokazila o vpisu v višji
letnik in potrdilo o opravljenih izpitih v roku 15 dni od pričet-
ka študijskega leta.
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20. člen
Štipendistu, ki je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz

17. člena tega pravilnika, pravica do štipendije miruje. Po-
novno se začne izplačevati z naslednjim mesecem, ko pred-
loži zahtevana dokazila.

21. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse

izplačane zneske štipendije skupaj z obrestmi po temeljni
obrestni meri, če:

a) po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
b) ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik,

razen v primeru iz 19. člena tega pravilnika,
c) iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja

v roku, ki je določen z izobraževalnim programom, za kate-
rega mu je bila podeljena štipendija, razen v primeru iz
19. člena tega pravilnika,

d) spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
e) ne predloži v določenem roku štipenditorju potrdil o

izpolnjevanju pogojev za štipendiranje, razen v primeru iz
20. člena tega pravilnika,

f) navaja neresnične podatke,
g) pridobi drugo kadrovsko štipendijo, se zaposli ali

pridobi status samostojnega podjetnika.

22. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska pre-

jete štipendije z obrestmi po temeljni obrestni meri, če osta-
ne v delovnem razmerju manj časa, kot znaša dvakratna
doba, za katero je prejemal štipendijo.

23. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti:
a) če mu štipenditor po njegovem pisnem dokazilu, da

je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči
zaposlitve oziroma pripravništva v skladu s pogodbo in v
roku določenim v 18. členu tega pravilnika,

b) če mu občinska uprava oziroma zavod po opravlje-
nem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve
delovnega razmerja,

c)  če postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.

24. člen
Štipendista se lahko izjemoma oprosti delno ali v celoti

vračila štipendije v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in nezmožnosti

za delo (težje nesreče, težjega zdravstvenega obolenja, po-
sledice nesreče ipd.),

b) iz drugih opravičljivih razlogov.

25. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene

poravnava. Če štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek
izterja po sodni poti.

26. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se izplača

štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta sicer
pripadala in v višini štipendije za mesec, v katerem je zaklju-
čil šolanje.

27. člen
Vsak primer v zvezi z določili od 19. do 25. člena tega

pravilnika mora komisija za štipendiranje posebej obravna-
vati v skladu s tem pravilnikom in podati ustrezen predlog.

28. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o

njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja pri
županu Občine Ribnica. Rok ugovora je 15 dni od vročitve
pisnega odpravka sklepa. Župan mora v 30 dneh sporočiti
štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.

29. člen
Občinska uprava občine Ribnica je dolžna spremljati

učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi redne stike, se
seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih
študijskih obveznosti in jim v okviru svojih pristojnosti nuditi
potrebno pomoč.

V. KONČNA DOLOČBA

30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
študijskim letom 2000/2001.

Št. 01-100-07-1/00
Ribnica, dne 10. februarja 2000.

Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

VSEBINA

VLADA
906. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolni-

tev protokola 2 k sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo 2669

907. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo 2673

908. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolni-
tev protokola B k sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 2770

909. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 2773

910. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolni-
tev protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 2871

911. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 2874

OBČINE
BRASLOVČE

912. Poslovnik Občinskega sveta občine Braslovče 2971
BREŽICE

913. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990
za območje »Mizarstvo Medved« Občine Breži-
ce – dopolnitev 2000/2 2982
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914. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990
za območje »Pri Jakobu« Občine Brežice – do-
polnitev 2000/1 2984

915. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990
za območje »TPV Šentlenart« Občine Brežice –
dopolnitev 2000/3 2986

916. Program priprave za območje ureditvenega na-
črta cesta Svobode–Brežice (PP-CSV) 2987

917. Program priprave spremembe in dopolnitve zazi-
dalnega načrta Šentlenart–jug (PP ŠTJ) 2989

CERKNO
918. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija
za območje Občine Cerkno III. faza 2990
ČRENŠOVCI

919. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v
letu 2000 2990

920. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Črenšovci 2991
DOLENJSKE TOPLICE

921. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2000 2994

922. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Do-
lenjske Toplice 2995

923. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine No-
vo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter srednjeročnega družbenega plana Občine No-
vo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Dolenjske Toplice – dopol-
njene 1999 2998

924. Program priprave (1) sprememb in dopolnitev pro-
storskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lo-
kalna središča Občine Novo mesto – za naselje
Dolenjske Toplice ter (2) prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Dolenjske Toplice
izven ureditvenega območja naselja Dolenjske To-
plice 3000
HRPELJE-KOZINA

925. Program priprave in sprememb planskih aktov Ob-
čine Hrpelje-Kozina 3002

926. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje
Občine Hrpelje-Kozina 3003
IDRIJA

927. Pravilnik o določitvi odškodnine na zavarovanih
vodozbirnih območjih 3004
ILIRSKA BISTRICA

928. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekar-
ne Ilirska Bistrica 3006

KOZJE
929. Odlok o občinskih cestah v Občini Kozje 3008
930. Odlok o turistični taksi na območju Občine Kozje 3017
931. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost 3018

932. Merila za določanje dežurstev prodajaln na ob-
močju Občine Kozje 3019

KRANJ
933. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 3019
934. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev social-

nih stanovanj Mestne občine Kranj v najem 3028
LENART

935. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Lenart 3033
LITIJA

936. Program priprave odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za ob-
močje Litije in Šmartna 3040

MISLINJA
937. Poslovnik Občinskega sveta občine Mislinja 3041
938. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določe-

nih gospodarskih javnih služb v Občini Mislinja 3053

OPLOTNICA
939. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto

2000 3054
940. Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči

na domu in merilih za določanje plačil storitev 3055
941. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih po-

segov v prostor na območju Občine Oplotnica,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje 3057

942. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča 3059

943. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Slovenska Bistrica, za območje
Občine Oplotnica – dopolnitev 2000 3059

PODLEHNIK
944. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto

2000 3061
945. Odlok o turistični taksi v Občini Podlehnik 3062
946. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Pod-

lehnik 3063
947. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik

na mejnem prehodu Gruškovje 3063
948. Odlok o spremembah odloka o sofinanciranju ob-

čanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne in-
frastrukture na območju Občine Podlehnik 3064

POLZELA
949. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2000 3064
950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu industrijskega območja Garant
Polzela 3066

951. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Polzela 3066

952. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 3067

953. Ugotovitveni sklep 3067

RIBNICA
954. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2000 3067
955. Odlok o preoblikovanju javnega komunalnega

podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komu-
nalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. 3069

956. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komu-
nalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica, p.o.,
v Hydrovod, d.o.o., družbo za komunalno dejav-
nost 3072

957. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Ob-
čine Ribnica 3076

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ko-
munalnih taksah 3080

959. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju 3080
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S tem nepreklicno naročam

q PARLAMENTARNA PREISKAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Firma – ime naročnika Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

mag. Miroslav Mozetič

PARLAMENTARNA PREISKAVA
v pravnem sistemu Republike Slovenije

Razmeroma pičel izplen parlamentarnih preiskav, ki jih je doslej uvedel Državni zbor Republike
Slovenije, opozarja, da je na tem področju še kopica normativnih in praktičnih vrzeli. Dosedanji
poslanec državnega zbora Miroslav Mozetič je svoje preučevanje v okviru magistrskega študija
usmeril zlasti na v praksi najbolj aktualna in pravno sporna vprašanja dopustnih meja preiskave in
pooblastil preiskovalne komisije.

Študija ni torej zanimivo branje le za poslance, ki odločajo o uvedbi parlamentarne preiskave,
temveč tudi za pravosodje in vse tiste, ki so tako ali drugače vpleteni v odkrivanje različnih
nepravilnosti, ki jih preiskujejo poslanci.

3186 SIT z DDV 10522
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