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2082. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka
3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

2000 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Repub-
like Turčije.

2. člen
Za namene te uredbe imata naslednja izraza naslednji

pomen:
1. ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor

tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane
carinski dolg;

2. ‘vlagatelj’ pomeni pravno osebo in samostojnega
podjetnika posameznika s sedežem oziroma stalnim biva-
liščem v Republiki Sloveniji.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slo-

venijo in so po poreklu iz Republike Turčije, se uporablja
carinska stopnja “prosto“, razen za izdelke, ki so navedeni v
prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del.

Za industrijske izdelke, navedene v prilogah 1 in 2 k tej
uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v teh prilo-
gah.

Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v
prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Turčije, ki so navedeni v prilogah 4 in 5 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje

carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Turčije, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 4 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva
predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en
predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja za trgovino
in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije.

Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje pred-
sednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonom-
ske odnose in razvoj. Komisija sprejme kriterije za oblikova-
nje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih
kvot iz priloge 4 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delova-
nju.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko raz-
deli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 4 k tej uredbi naenkrat ali postopoma, upoštevaje
razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razde-
litev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.

Če je bila skupna količina blaga na podlagi vloženih
zahtevkov manjša od posamezne carinske kvote iz priloge 4
k tej uredbi, na katero se nanašajo, ali ni bil oziroma ni bil v
celoti izvršen uvoz že razdeljenih količin, lahko minister za
ekonomske odnose in razvoj, na predlog komisije iz prvega
odstavka tega člena, objavi obseg carinskih kvot za novo
razdelitev in določi rok za vlaganje zahtevkov.

6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 5 k tej uredbi razdeljuje Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj sproti na podlagi vloženih zahtevkov, do-
kler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga
na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske
kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem dodeli soraz-
merni del glede na zahtevano količino.
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7. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru

posamezne carinske kvote, določene v prilogah 4 in 5 k tej
uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 7 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru

posamezne carinske kvote, določene v prilogi 4 k tej uredbi,
se vloži v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru

posamezne carinske kvote, določene v prilogi 5 k tej uredbi,
se vloži posebej, za vsako količino blaga, ki se uvozi naen-
krat. Zahtevku mora biti priložena kopija izpolnjene carinske
deklaracije, iz katere je razvidna količina blaga, ki jo namera-
va vlagatelj uvoziti.

10. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda vlaga-

telju odločbo o dodeljeni količini blaga po 5. in 6. členu te
uredbe, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče
uvoziti dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te
uredbe.

Vlagatelj lahko uvozi dodeljeno količino blaga sam ali
pooblasti drugo osebo, da za njegov račun opravi carinske
formalnosti.

11. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realiza-

cijo uvoza po izdanih odločbah iz 10. člena te uredbe in o
tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj.

12. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe, je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v državi
izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
določenimi v protokolu o poreklu blaga iz priloge 8 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Turčijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o pore-
klu blaga, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 8 k
tej uredbi.

13. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99 in
103/99) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:

– 2511 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 2512 za izdelke iz prilog 4 in 5 k tej uredbi;
– 2513 za izdelke iz priloge 6 k tej uredbi.

14. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2000.

Št. 333-10/200-1
Ljubljana, dne 18. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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PRILOGA 1

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
4201 00 000 Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero koli žival (vključno vprežne vrvi za 

komate, povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki, podstavki in blazine za sedla, 
torbe-bisage, plašči za pse in podobno), iz kakršnega koli materiala

6

4202 Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, 
toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za 
samokrese in podobni izdelki; potne torbe, toaletne torbe, nahrbtniki, ženske 
torbice, nakupovalne torbe, listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za 
zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak, torbe za orodje, 
športne torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle za 
jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, iz folij iz plastičnih 
mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti ali pretežno 
prevlečeni s temi materiali ali papirjem

–  Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe in podobne 
torbe:

4202 11 – –  z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakiranega usnja:
4202 11 100 – – –  ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in podobne torbe 8

4202 11 900 – – –  drugo 8
4202 12 – –  z zunanjo površino iz plastičnih mas ali tekstilnih materialov:

– – –  v obliki plastične prevleke:
4202 12 110 – – – –  ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in podobne torbe 8

4202 12 190 – – – –  drugo 8
4202 12 500 – – –  iz lite plastike 8

– – –  iz drugih materialov, vključno z vulkaniziranimi vlakni:
4202 12 910 – – – –  ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in podobne torbe 8

4202 12 990 – – – –  drugo 8
4202 19 – –  drugo:
4202 19 100 – – –  iz aluminija 8
4202 19 900 – – –  iz drugih materialov 8

–  Ročne torbe z naramnim jermenom ali brez, tudi tiste brez ročajev:
4202 21 000 – –  z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja 8

4202 22 – –  z zunanjo površino iz plastičnih mas ali tekstilnih materialov:
4202 22 100 – – –  s plastično prevleko 8

4202 22 900 – – –  iz tekstilnih materialov 8
4202 29 000 – –  druge 8

–  Izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali ročni torbici:
4202 31 000 – –  z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja 8

4202 32 – –  z zunanjo površino iz plastične mase ali tekstilnih materialov:
4202 32 100 – – –  s plastično prevleko 8
4202 32 900 – – –  iz tekstilnih materialov 8

4202 39 000 – –  drugi 8
–  Drugo:

4202 91 – –  z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja:
4202 91 100 – – –  potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in športne torbe 8

4202 91 800 – – –  drugo 8
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4202 92 – –  z zunanjo površino iz plastične mase ali tekstilnih materialov:
– – –  s plastično prevleko:

4202 92 110 – – – –  potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in športne torbe 8
4202 92 150 – – – –  kovčki za glasbene instrumente 8

4202 92 190 – – – –  drugo 8
– – –  iz tekstilnih materialov:

4202 92 910 – – – –  potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in športne torbe 8
4202 92 980 – – – –  drugo 8

4202 99 000 – –  drugo 8

4203 Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali umetnega usnja

4203 10 000 – Oblačilni predmeti 8
– Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

4203 21 000 – – športne 8
4203 29 – – druge:
4203 29 100 – – –  zaščitne za vse poklice 8

– – –  druge:

4203 29 910 – – – –  moške in fantovske 8
4203 29 990 – – – –  druge 8

4203 30 000 –  Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje 8
4203 40 000 –  Drug pribor za oblačila 8

4204 00 Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se uporabljajo v strojih ali mehaničnih 
napravah ali za druge tehnične namene

4204 00 100 –  Tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi 4.8
4204 00 900 –  Drugi 4.8

4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja 6

4303 Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki

4303 10 –  Oblačila in pribor za oblačila:
4303 10 100 – –  iz krzna mladičev sedlastega ali grenlandskega belega tjulna ali mladičev 

kapucinastega ali kapucastega tjulnja
6.8

4303 10 900 – –  drugo 6.8

4303 90 000 –  Drugo 6.8

4304 00 00 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

4304 00 009 – Proizvodi iz umetnega krzna 6

5112 Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake

– Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali fine živalske dlake:
5112 11 – –  mase do vključno 200 g/m2

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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5112 11 100 – – –  vrednosti 3 EUR/m2 ali več 2.6

5112 11 900 – – –  druge 3.2

5112 19 – –  druge:
– – – z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2

5112 19 110 – – – –  vrednosti 3 EUR/m2 ali več 2.6
5112 19 190 – – – –  druge 2.6

– – –  z maso nad 375 g/m2:
5112 19 910 – – – –  vrednosti 3 EUR/m2 ali več 2.6

5112 19 990 – – – –  druge 3.2
5112 20 000 –  Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti 3.4

5112 30 –  Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi umetnimi ali sintetičnimi 
vlakni:

5112 30 100 – –  z maso do vključno 200 g/m2 3.4
5112 30 300 – –  z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 3.4

5112 30 900 – –  z maso nad 375 g/m2 3.4
5112 90 –  Druge:

– –  druge:
5112 90 910 – – –  z maso do vključno 200 g/m2 3.4

5112 90 930 – – –  z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 3.4
5112 90 990 – – –  z maso nad 275 g/m2 3.4

5208 Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža, mase do 200 g/
m2

– Nebeljene:
5208 13 000 – –  trinitne ali štirinitne keper tkanine, vključno križni keper 2
5208 19 000 – –  druge tkanine 2

– Beljene:
5208 21 – –  v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2:
5208 21 100 – – –  tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske gaze 2.4
5208 21 900 – – –  druge 2.4

5208 22 – –  v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:
– – –  v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2 do vključno 130 g/m2 in širine:

5208 22 160 – – – –  do vključno 165 cm 2.4
5208 22 190 – – – –  nad 165 cm 2.4

– – –  v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2, širine:
5208 22 960 – – – –  do vključno 165 cm 2.4

5208 22 990 – – – –  nad 165 cm 2.4
5208 23 000 – –  trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper 2.4

5208 29 000 – –  druge tkanine 2.4
– Barvane:

5208 31 000 – –  v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 2.4
5208 32 – –  v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

– – –  v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do vključno 130 g/m2 in širine:
5208 32 160 – – – –  do vključno 165 cm 2.4

– – –  v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2, širine:
5208 32 960 – – – –  do vključno 165 cm 2.4

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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5208 32 990 – – – –  nad 165 cm 2.4

5208 33 000 – –  trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper 2.4

5208 39 000 – –  druge tkanine 2.4
– Iz raznobarvne preje:

5208 41 000 – –  v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 2.4
5208 42 000 – –  v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2 2.4

5208 43 000 – –  trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper 2.4
5208 49 000 – –  druge tkanine 2.4

– Tiskane:
5208 51 000 – –  v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 2.4

5208 52 – –  v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:
5208 52 100 – – –  v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do vključno 130 g/m2 2.4

5208 52 900 – – –  v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 2.4
5208 53 000 – –  trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper 2.4

5208 59 000 – –  druge tkanine 2.4

5212 Druge bombažne tkanine

– Mase do 200 g/m2:
5212 11 – –  nebeljene:
5212 11 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4
5212 11 900 – – –  v drugi mešanici 2.4

5212 12 – –  beljene:
5212 12 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4

5212 12 900 – – –  v drugi mešanici 2.4
5212 13 – –  barvane:
5212 13 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4
5212 13 900 – – –  v drugi mešanici 2.4

5212 15 – –  tiskane:
5212 15 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4

5212 15 900 – – –  v drugi mešanici 2.4
– Mase nad 200 g/m2:

5212 21 – –  nebeljene:
5212 21 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4

5212 21 900 – – –  v drugi mešanici 2.4
5212 22 – –  beljene:
5212 22 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4
5212 22 900 – – –  v drugi mešanici 2.4

5212 23 – –  barvane:
5212 23 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4

5212 23 900 – – –  v drugi mešanici 2.4
5212 24 – –  iz raznobarvne preje:
5212 24 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4
5212 24 900 – – –  v drugi mešanici 2.4

5212 25 – –  tiskane:
5212 25 100 – – –  v mešanici pretežno ali zgolj z lanom 2.4

5212 25 900 – – –  v drugi mešanici 2.4

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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5514 Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v 
mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

– Barvane:
5514 21 000 – –  iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi 2.2

5602 Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano

5602 10 –  Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste vlaknovine ("stich-bonded"):
– –  neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:
– – –  iglana klobučevina:

5602 10 110 – – – –  iz jute ali drugih ličnatih tekstilnih likastih vlaken iz tar.št. 5303 2
5602 10 190 – – – –  iz drugih tekstilnih surovin 2

– – –  koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:
5602 10 310 – – – –  iz volne ali fine živalske dlake 2

5602 10 350 – – – –  iz grobe živalske dlake 2
5602 10 390 – – – –  iz drugih tekstilnih surovin 2

5602 10 900 – –  impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana 2
– Druga klobučevina, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali 

nelaminirana:
5602 29 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
5602 29 100 – – –  iz grobe živalske dlake 2

5602 29 900 – – –  iz drugih tekstilnih surovin 2

5603 Netkani tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran

–  Iz umetnih ali sintetičnih filamentov iz 54. poglavja:

5603 11 – –  z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 11 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4

5603 12 – –  z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

5603 12 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4

5603 13 – –  z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

5603 13 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4

5603 14 – –  z maso nad 150 g/m2:
5603 14 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4

–  Drug, iz rezanih filamentov iz 55. poglavja:
5603 91 – –  z maso 25 g/m2 ali manj:
5603 91 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4
5603 91 900 – – – drug 2.4

5603 92 – –  z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

5603 92 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4

5603 92 900 – – – drug 2.4
5603 93 – –  z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

5603 93 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4
5603 93 900 – – – drug 2.4

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
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5603 94 – –  z maso nad 150 g/m2:
5603 94 100 – – – prevlečen ali prekrit 2.4

5603 94 900 – – – drug 2.4

5607 Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopci in kabli, vključno pletene, 
impregnirane, prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali plastično maso

–  Iz polietilena ali polipropilena:
5607 49 – –  drugo:

– – –  številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

5607 49 110 – – – –  pleteno ali obrobljeno 2.4
5607 49 190 – – – –  drugo 2.4

5607 49 900 – – –  številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj 2.4
5607 50 –  Iz drugih sintetičnih vlaken:

– –  iz najlona ali drugih poliamidov ali iz poliestrov:
5607 50 300 – – –  številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj 2.4

5607 50 900 – –  iz drugih sintetičnih vlaken 2.4

5801 Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje, razen 
tkanin iz tar.št. 5802 ali 5806

5801 10 000 –  Iz volne ali fine živalske dlake 3
–  Iz bombaža:

5801 21 000 – –  tkanine z nerazrezanimi zankami po votku 2.4
5801 22 000 – –  rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku) 3

5801 23 000 – –  druge tkanine z razrezanimi zankami po votku 3
5801 24 000 – –  tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi 3

5801 25 000 – –  tkanine z razrezanimi zankami po osnovi 3
5801 26 000 – –  ženiljske tkanine 3

–  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5801 32 000 – –  rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku) 3

5801 34 000 – –  tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi 3
5801 36 000 – –  ženiljske tkanine 3

5801 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
5801 90 100 – –  lanene 3

5801 90 900 – –  druge 3

5802 Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine, razen ozkih 
tkanin iz tar.št. 5806; taftane tekstilne tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5703

–  Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža:
5802 11 000 – –  nebeljene 2.4

5802 19 000 – –  druge 2.4
5802 20 000 –  Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz drugih 

tekstilnih surovin
3

5802 30 000 –  Taftane tekstilne tkanine 3
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5803 Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št. 5806

5803 10 000 –  Iz bombaža 2.4
5803 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
5803 90 100 – –  iz svile ali njenih odpadkov 2.4
5803 90 300 – –  iz sintetičnih vlaken 2.4

5803 90 500 – –  iz umetnih vlaken 2.4
5803 90 900 – –  drugo 2.8

5804 Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega; čipke v 
metraži, trakovih ali motivih

5804 10 –  Til in drug mrežast material:
– –  navaden:

5804 10 110 – – –  vozlano mrežasto blago 2.4
5804 10 190 – – –  drugo 2.4

5804 10 900 – –  drugo 2.6
–  Strojno izdelane čipke:

5804 21 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5804 21 100 – – –  izdelane na bobinet strojih 2.4

5804 21 900 – – –  druge 2.4
5804 29 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
5804 29 100 – – –  izdelane na bobinet strojih 2.4
5804 29 900 – – –  druge 2.4

5804 30 000 –  Ročno izdelane čipke 2.6

5806 Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807; ozki materiali, ki so sestavljeni 
samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, preje ali vlaken (bolduk)

5806 20 000 –  Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali 
gumenih niti

2

–  Druge ozke tkanine:
5806 31 000 – –  bombažne 2
5806 32 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5806 32 100 – – –  zarobljene 2
5806 32 900 – – –  druge 2

5806 39 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 2

5807 Nalepke, značke in podobni izdelki iz tekstilnega materiala, v metraži, trakovih 
ali razrezani v določene oblike ali velikosti, nevezeni

5807 10 –  Tkani:
5807 10 100 – –  z vtkanimi napisi 2

5807 10 900 – –  drugi 2
5807 90 –  Drugi:
5807 90 100 – –  iz klobučevine ali netkanega tekstila 2
5807 90 900 – –  drugi 2.4
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5808 Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in podobni okrasni izdelki v 
metraži, nevezeni, razen pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in podobni izdelki

5808 10 000 –  Pletenice v metraži 2
5808 90 000 –  Drugo 2

5810 Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10 –  Vezenina brez vidne podlage:
5810 10 100 – –  vrednosti nad 35 EUR/kg (neto mase) 2.6
5810 10 900 – –  druga 2.6

–  Druga vezenina:
5810 91 – –  bombažna:
5810 91 100 – – –  vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto mase) 2
5810 91 900 – – –  druga 2

5810 92 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5810 92 100 – – –  vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto mase) 2

5810 92 900 – – –  druga 2
5810 99 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
5810 99 100 – – –  vrednosti nad 17,50 EUR/kg (neto mase) 2
5810 99 900 – – –  druga 2

5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so sestavljeni iz ene ali več plasti tekstilnih 
materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem ali na drug način, razen vezenin iz 
tar.št. 5810

2.2

5904 Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, 
prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

–  Drugo:
5904 91 – –  na podlagi iz iglane klobučevine ali netkanega tekstila:
5904 91 100 – – –  na podlagi iz iglane klobučevine 2.4
5904 91 900 – – –  na podlagi iz netkanega tekstila 2.4

5906 Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar.št. 5902

5906 10 000 –  Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm 2

–  Drugi:
5906 91 000 – –  pleteni ali kvačkani 2

5906 99 – –  drugo:
5906 99 100 – – –  tkanine, navedene v opombi 4 (c) k temu poglavju 2.4

5911 Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične namene, navedeni v 7. opombi k temu 
poglavju

5911 20 000 –  Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno uporabo 1
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–  Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne ali z elementi za spajanje, ki se 
uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih (npr. za 
celulozo ali azbest cement):

5911 32 – –  mase 650 g/m2 ali več:
5911 32 100 – – –  iz svile ali umetnih vlaken 2

5911 32 900 – – –  iz drugih tekstilnih surovin 2
5911 90 –  Drugo:
5911 90 100 – –  iz klobučevine 1.2
5911 90 900 – –  drugo 1.2

6001 Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in bukle materiali, pleteni in 
kvačkani
–  Drugi:

6001 91 – –  iz bombaža:
6001 91 100 – – –  nebeljene ali beljene 2.4
6001 91 300 – – –  barvane 2.4

6001 91 500 – – –  iz raznobarvnih prej 2.4
6001 91 900 – – –  tiskane 2.4

6001 92 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6001 92 100 – – –  nebeljene ali beljene 2.4

6001 92 300 – – –  barvane 2.4
6001 92 500 – – –  iz raznobarvnih prej 2.4

6001 92 900 – – –  tiskane 2.4
6001 99 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6001 99 100 – – –  iz volne ali fine živalske dlake 2.4
6001 99 900 – – –  drugi 2.4

6103 Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne 
hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke, pleteni ali 
kvačkani

–  Obleke:
6103 11 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6103 12 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6103 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Kompleti:
6103 21 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6103 22 000 – –  iz bombaža 3.6
6103 23 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6103 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Sukniči in jopiči:

6103 31 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6103 32 000 – –  iz bombaža 3.6

6103 33 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6103 39 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače:
6103 41 – –  iz volne ali fine živalske dlake:
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6103 41 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6

6103 41 900 – – – kratke in druge 3.6

6103 42 – –  iz bombaža:
6103 42 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6

6103 42 900 – – –  kratke in druge 3.6
6103 43 – –  iz sintetičnih vlaken:
6103 43 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6
6103 43 900 – – –  kratke in druge 3.6

6103 49 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6103 49 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6

– – –  kratke in druge:
6103 49 910 – – – –  iz umetnih vlaken 3.6

6103 49 990 – – – –  druge 3.6

6104 Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z 
oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk 
in kopalnih oblek), za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

–  Kostimi:
6104 11 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6104 12 000 – –  iz bombaža 3.6

6104 13 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6104 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Kompleti:
6104 21 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6104 22 000 – –  iz bombaža 3.6
6104 23 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6104 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Sukniči in jopiči:

6104 31 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6104 32 000 – –  iz bombaža 3.6

6104 33 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6104 39 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Obleke:
6104 41 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6104 42 000 – –  iz bombaža 3.6
6104 43 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6104 44 000 – –  iz umetnih vlaken 3.6
6104 49 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Krila in hlačna krila:
6104 51 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6104 52 000 – –  iz bombaža 3.6
6104 53 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6104 59 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače:

6104 61 – –  iz volne ali fine živalske dlake:
6104 61 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6
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6104 61 900 – – –  kratke in druge 3.6

6104 62 – –  iz bombaža:
6104 62 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6
6104 62 900 – – –  kratke in druge 3.6

6104 63 – –  iz sintetičnih vlaken:
6104 63 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6

6104 63 900 – – –  kratke in druge 3.6
6104 69 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6104 69 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6

– – –  kratke in druge:

6104 69 910 – – – –  iz umetnih vlaken 3.6
6104 69 990 – – – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6107 Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni 
izdelki za moške in dečke, pleteni ali kvačkani

–  Spodnje hlače:
6107 11 000 – –  iz bombaža 3.6

6107 12 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6107 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Spalne srajce in pižame:
6107 21 000 – –  iz bombaža 3.6

6107 22 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6107 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Drugo:
6107 91 – –  iz bombaža:
6107 91 100 – – –  iz plišastih pletenin 3.6
6107 91 900 – – –  drugo 3.6

6107 92 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6107 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6108 Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, 
kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, za ženske in deklice, pleteni ali 
kvačkani

–  Kombineže in spodnja krila:
6108 11 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6108 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Spodnje hlače:
6108 21 000 – –  iz bombaža 3.6

6108 22 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6108 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Spalne srajce in pižame:
6108 31 – –  iz bombaža:
6108 31 100 – – –  spalne srajce 3.6
6108 31 900 – – –  pižame 3.6

6108 32 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
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– – –  iz sintetičnih vlaken:

6108 32 110 – – – –  spalne srajce 3.6

6108 32 190 – – – –  pižame 3.6
6108 32 900 – – –  iz umetnih vlaken 3.6

6108 39 000 – –  druge 3.6
–  Drugo:

6108 91 – –  iz bombaža:
6108 91 100 – – –  iz plišastih pletenin 3.6

6108 91 900 – – –  drugo 3.6
6108 92 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6

6108 99 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6108 99 100 – – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6108 99 900 – – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6110 Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni 
ali kvačkani

6110 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6110 90 100 – –  iz lanu ali ramije 3.6
6110 90 900 – –  drugo 3.6

6111 Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, pleteni ali kvačkani

6111 10 –  Iz volne ali fine živalske dlake:
6111 10 100 – –  rokavice, palčniki in rokavice brez prstov 3.6
6111 10 900 – –  drugo 3.6

6111 20 –  Iz bombaža:
6111 20 100 – –  rokavice, palčniki in rokavice brez prstov 3.6

6111 20 900 – –  drugo 3.6
6111 30 –  Iz sintetičnih vlaken:
6111 30 100 – –  rokavice, palčniki in rokavice brez prstov 3.6
6111 30 900 – –  drugo 3.6

6111 90 000 –  Iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6112 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke, pletene ali 
kvačkane

–  Trenirke:
6112 11 000 – –  Iz bombaža 4

6112 12 000 – –  iz sintetičnih vlaken 4
6112 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 4

6112 20 000 –  Smučarske obleke 3.6
–  Moške in deške kopalne hlačke:

6112 31 – –  iz sintetičnih vlaken:
6112 31 100 – – –  ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti 4

6112 31 900 – – –  drugo 4
6112 39 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
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6112 39 100 – – –  ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti 3.6

6112 39 900 – – –  drugo 3.6

–  Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne obleke:
6112 41 – –  iz sintetičnih vlaken:
6112 41 100 – – –  ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti 4
6112 41 900 – – –  drugo 4

6112 49 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6112 49 100 – – –  ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste niti 3.6

6112 49 900 – – –  drugo 3.6

6113 00 Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 
5907

6113 00 100 –  Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar. št. 5906 3.6

6113 00 900 –  Drugo 3.6

6114 Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot zgornja 
oblačila)

6114 10 000 –  Iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6114 20 000 –  Iz bombaža 3.6

6114 30 000 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6114 90 000 –  Iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6115 Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za krčne žile in nogavice brez 
podplatov, pletene ali kvačkane

–  Hlačne nogavice:
6115 11 000 – –  iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov 3.6
6115 12 000 – –  iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje 67 deciteksov ali več 3.6

6115 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
6115 20 –  Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke enojne preje manj kot 67 

deciteksov:
– –  iz sintetičnih vlaken:

6115 20 110 – – –  dokolenke 3.6
6115 20 190 – – –  drugo 3.6

6115 20 900 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugo:

6115 91 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6115 92 000 – –  iz bombaža 3.6

6115 93 – –  iz sintetičnih vlaken:
6115 93 100 – – –  nogavice za krčne žile 3.6
6115 93 300 – – –  dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) 3.6

– – –  drugo:
6115 93 910 – – – –  ženske nogavice 3.6

6115 93 990 – – – –  drugo 3.6
6115 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
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6116 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

6116 10 –  Impregnirane, prevlečene ali prekrite s plastično maso ali gumo:
6116 10 200 – –  rokavice, impregnirane, prevlečene ali prekrite s plastično maso 2
6116 10 800 – –  drugo 2

–  Drugo:
6116 91 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 2

6116 92 000 – –  bombažne 2
6116 93 000 – –  iz sintetičnih vlaken 2

6116 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 2

6117 Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil 
ali pribora za oblačila

6117 10 000 –  Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki 3.6

6117 20 000 –  Kravate in metuljčki 3.6
6117 80 –  Drug pribor:
6117 80 100 – –  pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran 3.6
6117 80 900 – –  drugo 1.6

6117 90 000 –  Deli 3.6

6201 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski 
jopiči), vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za 
moške in dečke, razen izdelkov iz tar.št. 6203

–  Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki:
6201 11 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6201 12 – –  iz bombaža:
6201 12 100 – – –  mase posameznega oblačila do 1 kg 3.6

6201 12 900 – – –  mase posameznega oblačila nad 1 kg 3.6
6201 13 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6201 13 100 – – –  mase do 1 kg na oblačilo 3.6
6201 13 900 – – –  mase nad 1 kg na oblačilo 3.6

6201 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugo:

6201 91 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6201 92 000 – –  iz bombaža 3.6

6201 93 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.4
6201 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6202 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski 
jopiči), vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske 
ali deklice, razen izdelkov iz tar. št. 6204

–  Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki:
6202 11 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.4
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6202 12 – –  iz bombaža:
6202 12 100 – – –  mase do 1 kg na oblačilo 3.6

6202 12 900 – – –  mase nad 1 kg na oblačilo 3.6
6202 13 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6202 13 100 – – –  mase do 1 kg na oblačilo 3.6
6202 13 900 – – –  mase nad 1 kg na oblačilo 3.6

6202 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugo:

6202 91 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6202 92 000 – –  iz bombaža 3.6

6202 93 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6202 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6203 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne 
hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

–  Obleke:
6203 11 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6203 12 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6203 19 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6203 19 100 – – –  iz bombaža 3.6
6203 19 300 – – –  iz umetnih vlaken 3.6

6203 19 900 – – –  druge 3.6
–  Kompleti:

6203 21 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 4.2
6203 22 – –  iz bombaža:
6203 22 100 – – –  delovni 3.6
6203 22 800 – – –  drugi 3.6

6203 23 – –  iz sintetičnih vlaken:
6203 23 100 – – –  delovni 3.6

6203 23 800 – – –  drugi 3.6
6203 29 – –  iz drugih tekstilnih surovin:

– – –  iz umetnih vlaken:
6203 29 110 – – – –  delovni 3.6

6203 29 180 – – – –  drugi 3.6
6203 29 900 – – –  drugi 3.6

–  Sukniči in jopiči:
6203 31 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6203 32 – –  iz bombaža:
6203 32 100 – – –  delovni 3.6

6203 32 900 – – –  drugi 3.6

6203 33 – –  iz sintetičnih vlaken:
6203 33 100 – – –  delovni 3.4

6203 33 900 – – –  drugi 3.4
6203 39 – –  iz drugih tekstilnih surovin:

– – –  iz umetnih vlaken:
6203 39 110 – – – –  delovni 3.6
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6203 39 190 – – – –  drugi 3.6

6203 39 900 – – –  drugi 3.6

–  Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače:
6203 42 – –  iz bombaža:

– – –  hlače in jahalne hlače:
6203 42 110 – – – –  delovne in poklicne 3.6

– – – –  druge:
6203 42 310 – – – – –  iz blaga za kavbojke (jeansa) 3.6

6203 42 350 – – – – –  druge 3.6

6204 Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z 
oprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih 
oblek), za ženske in deklice

–  Kostimi:
6204 11 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6204 12 000 – –  iz bombaža 3.6

6204 13 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6204 19 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6204 19 100 – – –  iz umetnih vlaken 3.6
6204 19 900 – – –  drugi 3.6

–  Kompleti:
6204 21 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6204 22 – –  iz bombaža:
6204 22 100 – – –  delovni in poklicni 3.6

6204 22 800 – – –  drugi 3.6
6204 23 – –  iz sintetičnih vlaken:
6204 23 100 – – –  delovni in poklicni 3.6
6204 23 800 – – –  drugi 3.6

6204 29 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
– – –  iz umetnih vlaken:

6204 29 110 – – – –  delovni in poklicni 3.6
6204 29 180 – – – –  drugi 3.6

6204 29 900 – – –  drugi 3.6
–  Sukniči in jopiči:

6204 31 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6204 32 – –  iz bombaža:
6204 32 100 – – –  delovni in poklicni 3.6
6204 32 900 – – –  drugi 3.6

6204 33 – –  iz sintetičnih vlaken:
6204 33 100 – – –  delovni in poklicni 3.6

6204 33 900 – – –  drugi 3.6
6204 39 – –  iz drugih tekstilnih surovin:

– – –  iz umetnih vlaken:
6204 39 110 – – – –  delovni in poklicni 3.6

6204 39 190 – – – –  drugi 3.6
6204 39 900 – – –  druge 3.6
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–  Obleke:
6204 41 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6204 42 000 – –  iz bombaža 3.6
6204 43 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6204 44 000 – –  iz umetnih vlaken 3.6
6204 49 – –  iz drugih tekstilnih surovin
6204 49 100 – – –  iz svile ali svilenih odpadkov 3.6
6204 49 900 – – –  druge 3.6

–  Krila in hlačna krila:
6204 51 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.4

6204 52 000 – –  iz bombaža 3.6
6204 53 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6204 59 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6204 59 100 – – –  iz umetnih vlaken 3.6

6204 59 900 – – –  druga 3.6
–  Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače (pumparice) in kratke 

hlače:
6204 62 – –  iz bombaža:

– – –  hlače in jahalne hlače (pumparice):
– – – –  druge:

6204 62 310 – – – – –  iz tkanine za kavbojke (jeansa) 3.6
6204 62 330 – – – – –  iz rebrastega žameta 3.6

6204 62 390 – – – – –  drugo 3.6
– – –  hlače z oprsnikom in naramnicami:

6204 62 510 – – – –  delovne in poklicne 3.6
6204 62 590 – – – –  druge 3.6

6204 69 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
– – –  iz umetnih vlaken:

– – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice):
6204 69 110 – – – – –  delovne in poklicne 3.6

– – – –  hlače z oprsnikom in naramnicami:
6204 69 310 – – – – –  delovne in poklicne 3.6

6204 69 500 – – – –  druge 3.6

6205 Srajce za moške in dečke

6205 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6205 90 100 – –  iz lanu ali ramije 4.4

6205 90 900 – –  druge 4.4

6206 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice

6206 10 000 –  Iz svile ali svilenih odpadkov 4.4

6206 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6206 90 100 – –  iz lanu ali ramije 4.4

6206 90 900 – –  druge 4.4
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6207 Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni 
plašči, domače halje in podobni izdelki za moške in dečke

–  Spodnje hlače:
6207 11 000 – –  iz bombaža 3.6
6207 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Spalne srajce in pižame:
6207 21 000 – –  iz bombaža 3.6

6207 22 000 – –  iz umetnih in sintetičnih vlaken 3.6
6207 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Drugo:
6207 91 – –  iz bombaža:
6207 91 100 – – –  domače halje, toaletne halje in podobni izdelki iz plišastega frotirja in podobnih 

tkanih plišastih materialov
3.6

6207 91 900 – – –  drugo 3.6

6207 92 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6207 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6208 Spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje 
hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni 
izdelki, za ženske in deklice
–  Kombineže in spodnja krila:

6208 11 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6208 19 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6208 19 100 – – –  bombažne 3.6
6208 19 900 – – –  drugo 3.6

–  Spalne srajce in pižame:
6208 21 000 – –  iz bombaža 3.6

6208 22 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6208 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Drugo:
6208 91 – –  iz bombaža:

– – –  negližeji, kopalne halje, halje in podobni izdelki:
6208 91 110 – – – –  iz plišastega frotirja in podobnih tkanih plišastih materialov 3.6

6208 91 190 – – – –  drugo 3.6
6208 91 900 – – –  drugo 3.6

6208 92 000 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6208 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6209 Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

6209 10 000 –  Iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6209 20 000 –  Iz bombaža 3.6

6209 30 000 –  Iz sintetičnih vlaken 3.6
6209 90 000 –  Iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6210 Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št. 5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.
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6210 10 –  Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603:
6210 10 100 – –  iz materialov iz tar.št. 5602 3.6

– –  iz materialov iz tar.št. 5603:

6210 10 910 – – –  v sterilnih zavitkih 3.6
6210 10 990 – – –  druga 3.6

6210 30 000 –  Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6202 11 do 6202 19 3.6
6210 40 000 –  Druga oblačila za moške in dečke 3.6

6210 50 000 –  Druga oblačila za ženske in deklice 3.6

6211 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke; druga 
oblačila

–  Kopalne hlačke in kopalne obleke:
6211 11 000 – –  moške in deške 3.6
6211 12 000 – –  ženske in dekliške 3.6

6211 20 000 –  Smučarske obleke 3.6
–  Druga oblačila za moške in dečke:

6211 31 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6211 32 – –  iz bombaža:
6211 32 100 – – –  delovna in poklicna oblačila 3.6

– – –  podložene trenirke:

6211 32 310 – – – –  z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga 3.6
– – – –  drugo:

6211 32 410 – – – – –  zgornji deli 3.6
6211 32 420 – – – – –  spodnji deli 3.6

6211 32 900 – – –  drugo 3.6
6211 33 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6211 33 10 – – –  delovna in poklicna oblačila:
6211 33 109 – – – – drugo 3.6

– – –  podložene trenirke:
6211 33 310 – – – –  z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga 3.6

– – – –  drugo:
6211 33 410 – – – – –  zgornji deli 3.6

6211 33 420 – – – – –  spodnji deli 3.6
6211 33 900 – – –  drugo 3.6

6211 39 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Druga oblačila za ženske in deklice:

6211 41 000 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6211 42 – –  iz bombaža:
6211 42 100 – – –  predpasniki, delovni kombinezoni in druga zaščitna in delovna obleka (ustrezna 

ali neustrezna za domačo rabo)
3.6

– – –  podložene trenirke:

6211 42 310 – – – –  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga 3.6
– – – –  drugo:

6211 42 410 – – – – –  zgornji deli 3.6
6211 42 420 – – – – –  spodnji deli 3.6
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6211 42 900 – – –  drugo 3.6

6211 43 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6211 43 100 – – –  predpasniki, delovni kombinezoni in druga zaščitna in delovna oblačila (ustrezna 

ali neustrezna za domačo rabo)
3.6

– – –  podložene trenirke:
6211 43 310 – – – –  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga 3.6

– – – –  drugo:
6211 43 410 – – – – –  zgornji deli 3.6

6211 43 420 – – – – –  spodnji deli 3.6
6211 43 900 – – –  drugo 3.6

6211 49 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6212 Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni 
izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6212 10 –  Modrčki:
6212 10 100 – – v pakiranjih za prodajo na drobno v kompletu s spodnjimi hlačkami 3.6

6212 10 900 – – drugi 3.6
6212 20 000 –  Pasovi za nogavice in hlačni pasovi 3.6

6212 30 000 –  Stezniki 3.6
6212 90 000 –  Drugo (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot spodnja oblačila) 3.6

6213 Robčki

6213 10 000 –  Iz svile ali svilenih odpadkov 3.6
6213 20 000 –  Iz bombaža 3.6

6213 90 000 –  Iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6214 Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki

6214 10 000 –  Iz svile ali svilenih odpadkov 3.6
6214 20 000 –  Iz volne ali fine živalske dlake 3.6

6214 30 000 –  Iz sintetičnih vlaken 3.6
6214 40 000 –  Iz umetnih vlaken 3.6

6214 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6214 90 100 – –  iz bombaža 3.6

6214 90 900 – –  drugi 3.6

6215 Kravate in metuljčki

6215 10 000 –  Iz svile ali svilenih odpadkov 3.6
6215 20 000 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6

6215 90 000 –  Iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6216 00 000 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov 3.6
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6217 Drug gotov pribor za oblačila; deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih iz 
tar. št.6212

6217 10 000 –  Pribor 3.6

6217 90 000 –  Deli 3.6

6301 Odeje in podobni pokrivači

6301 30 –  Odeje (razen električnih odej) in podobna pregrinjala iz bombaža:
6301 30 100 – –  pleteni ali kvačkani 3.6

6301 30 900 – –  drugi 3.6
6301 40 –  Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:
6301 40 100 – –  pleteni ali kvačkani 3.6
6301 40 900 – –  drugi 3.6

6301 90 –  Druge odeje in podobna pregrinjala:
6301 90 100 – –  pleteni ali kvačkani 3.6

6301 90 900 – –  drugi 3.6

6302 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

6302 10 –  Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:
6302 10 100 – – iz bombaža 3.6

6302 10 900 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugo posteljno perilo, tiskano:

6302 21 000 – –  iz bombaža 3.6
6302 29 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6302 29 100 – – –  iz lanu ali ramije 3.6
6302 29 900 – – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Drugo posteljno perilo:
6302 31 – –  iz bombaža:
6302 31 100 – – –  mešano z lanom 3.6
6302 31 900 – – –  drugo 3.6

6302 39 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6302 39 100 – – –  iz lanu 3.6

6302 39 300 – – –  iz ramije 3.6
6302 39 900 – – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6302 40 000 –  Namizno perilo, pleteno ali kvačkano 3.6
–  Drugo namizno perilo:

6302 51 – –  iz bombaža:
6302 51 100 – – –  mešano z lanom 3.6

6302 51 900 – – –  drugo 3.6

6302 52 000 – –  laneno 3.6
6302 53 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6302 53 100 – – –  iz netkanih tekstilij 3.6
6302 53 900 – – –  drugo 3.6

6302 59 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugo:
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6302 91 – –  iz bombaža:
6302 91 100 – – –  mešano z lanom 3.6

6302 91 900 – – –  drugo 3.6
6302 92 000 – –  laneno 3.6

6302 93 – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6302 93 100 – – –  iz netkanih tekstilij 3.6

6302 93 900 – – –  drugo 3.6
6302 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6303 Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, kratke okrasne 
draperije za okna ali postelje

–  Pletene ali kvačkane:
6303 11 000 – –  iz bombaža 3.6

6303 12 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6303 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Druge:
6303 91 000 – –  iz bombaža 3.6

6303 92 – –  iz sintetičnih vlaken:
6303 92 100 – – –  iz netkanih tekstilij 3.6

6303 92 900 – – –  druge 3.6
6303 99 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6303 99 100 – – –  iz netkanih tekstilij 3.6
6303 99 900 – – –  druge 3.6

6304 Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov iz tar.št. 9404

–  Posteljna pregrinjala:
6304 11 000 – –  pletena ali kvačkana 3.6
6304 19 – –  druga:
6304 19 100 – – –  iz bombaža 3.6
6304 19 300 – – –  iz lanu ali ramije 3.6

6304 19 900 – – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugi:

6304 91 000 – –  pleteni ali kvačkani 3.6
6304 92 000 – –  iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih 3.6

6304 93 000 – –  iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali kvačkanih 3.6
6304 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin, razen pletenih ali kvačkanih 3.6

6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga

6305 10 –  Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar.št. 5303:
6305 10 100 – –  rabljene 3.6

6305 10 900 – –  druge 3.6
6305 20 000 –  Iz bombaža 3.6

–  Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov:
6305 32 – –  fleksibilne vreče (bulk kontejnerji 250 - 3000 kg):
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– – – iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobnih oblik:

6305 32 110 – – – – pleteni ali kvačkani 2.4

– – – – drugo:
6305 32 810 – – – – – iz materiala z maso 120 g/m2  ali manj 3.6

6305 32 890 – – – – – iz materiala z maso nad 120 g/m2 3.6
6305 32 900 – – – druge 3.6

6305 33 – –  druge, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobnih oblik:
6305 33 100 – – – pletene ali kvačkane 2.4

– – – druge:
6305 33 910 – – – – iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj 3.6

6305 33 990 – – – – iz materiala z maso nad 120 g/m2 3.6
6305 39 000 – –  drugo 3.6

6305 90 000 –  Iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6306 Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za 
plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje

–  Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene navojnice:
6306 11 000 – –  iz bombaža 3.6
6306 12 000 – –  iz sintetičnih vlaken 1.6

6306 19 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Šotori:

6306 21 000 – –  iz bombaža 3.6
6306 22 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6306 29 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 2.8
–  Jadra:

6306 31 000 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6
6306 39 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

–  Napihljive blazine:
6306 41 000 – –  iz bombaža 3.6

6306 49 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6
–  Drugo:

6306 91 000 – –  iz bombaža 3.6
6306 99 000 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6307 Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

6307 10 –  Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe  –za čiščenje:
6307 10 100 – –  pletene ali kvačkane 3.6
6307 10 300 – –  iz netkanega tekstila 3.6

6307 10 900 – –  druge 3.6

6307 20 000 –  Reševalni jopiči in pasovi 3.6
6307 90 –  Drugo:
6307 90 100 – –  pleteno ali kvačkano 3.6

– –  drugo:

6307 90 910 – – –  iz klobučevine 3.6
6307 90 990 – – –  drugo 3.6

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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6308 00 000 Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin in preje, s priborom ali brez njega, 
za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali 
podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno 
končnemu porabniku brez predhodnega pakiranja v manjšo embalažo

3.6

6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi izrabljeni tekstilni izdelki 2

6310 Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v obliki odpadkov ali neuporabnih 
izdelkov, iz tekstilnega materiala

6310 10 –  Sortirani:
6310 10 100 – –  iz volne ali fine ali grobe živalske dlake 1
6310 10 300 – –  laneni ali iz bombaža 1

6310 10 900 – –  iz drugih tekstilnih surovin 1
6310 90 000 –  Drugo 1

6401 Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz kavčuka, gume ali 
plastične mase, katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne spojen z njim s 
šivanjem, z zakovicami ali z žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

6401 10 –  Obutev s kovinsko kapico:
6401 10 100 – –  z zgornjim delom iz gume 8
6401 10 900 – –  z zgornjim delom iz plastične mase 8

–  Druga obutev:
6401 91 – –  ki pokriva kolena:
6401 91 100 – – –  z zgornjim delom iz gume 8
6401 91 900 – – –  z zgornjim delom iz plastične mase 8

6401 92 – –  ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:
6401 92 100 – – –  z zgornjim delom iz gume 8

6401 92 900 – – –  z zgornjim delom iz plastične mase 8
6401 99 – –  drugo:
6401 99 100 – – –  z zgornjim delom iz gume 8
6401 99 900 – – –  z zgornjim delom iz plastične mase 8

6402 Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz gume (vulkanizirane ali ne) ali 
plastične mase

–  Športna obutev:
6402 12 – –  smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski - 

"snowboard":
6402 12 100 – – – smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh 8
6402 12 900 – – – čevlji za smučanje na deski - "snowboard" 8

6402 19 000 – –  druga 8
6402 20 000 –  Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z 

vkovanimi čepi
8

6402 30 000 –  Druga obutev s kovinsko kapico 8
–  Druga obutev:

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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6402 91 000 – –  ki pokriva gležnje 8

6402 99 – –  druga:
6402 99 100 – – –  z zgornjim delom iz gume 8

– – –  z zgornjim delom iz plastične mase:

– – – –  obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov ali z enim ali več izrezanimi deli:
6402 99 310 – – – – –  s podplatom in peto, s skupno višino nad 3 cm 8

6402 99 390 – – – – –  druga 8
6402 99 500 – – – –  copate in druga hišna obutev 8

– – – –  druga, z notranjkom dolžine:
6402 99 910 – – – – –  pod 24 cm 8

– – – – –  24 cm ali več:
6402 99 930 – – – – – –  obutev, ki se ne loči na moško ali žensko obutev 8

– – – – – –  druga:
6402 99 960 – – – – – – –  moška 8

6402 99 980 – – – – – – –  ženska 8

6403 Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne), plastične mase, usnja ali 
umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja

–  Športna obutev:
6403 12 000 – –  smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski - 

"snowboard"
8

6403 19 000 – –  druga 8

6403 20 000 –  Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez 
nart in okrog palca

8

6403 30 000 –  Obutev, izdelana z lesenim jedrom v podplatu in brez kovinske kapice 8

6403 40 000 –  Druga obutev s kovinsko kapico 8
–  Druga obutev z usnjenimi podplati:

6403 51 – –  ki pokriva gležnje:
– – –  ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z notranjki dolžine:

6403 51 110 – – – –  pod 24 cm 8
– – – –  24 cm ali več:

6403 51 150 – – – – –  moška 8
6403 51 190 – – – – –  ženska 8

– – –  druga, z notranjkom dolžine:
6403 51 910 – – – –  do 24 cm 8

– – – –  24 cm ali več:
6403 51 950 – – – – –  moška 8

6403 51 990 – – – – –  ženska 8
6403 59 – –  druga:

– – –  obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z eneim ali več izrezanimi kosi:
6403 59 110 – – – –  s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3 cm 8

– – – –  druga, z notranjki dolžine:
6403 59 310 – – – – –  pod 24 cm 8

– – – – –  24 cm ali več:
6403 59 350 – – – – – –  moška 8

6403 59 390 – – – – – –  ženska 8

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)
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6403 59 500 – – –  copate in druga hišna obutev 8

– – –  druga, z notranjki dolžine:

6403 59 910 – – – –  pod 24 cm 8
– – – –  24 cm ali več:

6403 59 950 – – – – –  moška 8
6403 59 990 – – – – –  ženska 8

–  Druga obutev:
6403 91 – –  ki pokriva gležnje:

– – –  ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva goleni, z notranjki dolžine:
6403 91 110 – – – –  pod 24 cm 8

– – – –  24 cm ali več:
6403 91 130 – – – – –  obutev, ki se ne loči na moško ali žensko 8

– – – – –  druga:
6403 91 160 – – – – – –  moška 8

6403 91 180 – – – – – –  ženska 8
– – –  druga, z notranjki dolžine:

6403 91 910 – – – –  pod 24 cm 8
– – – –  24 cm ali več:

6403 91 930 – – – – –  obutev, ki se ne loči na moško ali žensko 8
– – – – –  druga:

6403 91 960 – – – – – –  moška 8
6403 91 980 – – – – – –  ženska 8

6403 99 – –  druga:
– – –  obutev s sprednjikom iz paščkov ali jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih 

delov:
6403 99 110 – – – –  s podplatom in peto, ki sta skupno višja od 3 cm 8

– – – –  druga, z notranjki dolžine:
6403 99 310 – – – – –  pod 24 cm 8

– – – – –  24 cm ali več:
6403 99 330 – – – – – –  obutev, ki se ne loči na moško ali žensko 8

– – – – – –  druga:
6403 99 360 – – – – – – –  moška 8

6403 99 380 – – – – – – –  ženska 8
6403 99 500 – – –  copate ali druga hišna obutev 8

– – –  druga, z notranjki dolžine:
6403 99 910 – – – –  pod 24 cm 8

– – – –  24 cm ali več:
6403 99 930 – – – – –  obutev, ki se ne loči na moško ali žensko 8

– – – – –  druga:
6403 99 960 – – – – – –  moška 8

6403 99 980 – – – – – –  ženska 8

6404 Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne), plastične mase, iz usnja ali 
umetnega usnja in z zgornjim delom iz tekstilnih materialov

–  Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne) ali plastične mase:
6404 11 000 – –  športna obutev; copate za tenis, košarko, gimnastiko in podobno 8

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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6404 19 – –  druga:
6404 19 100 – – –  copate in druga hišna obutev 8

6404 19 900 – – –  druga 8
6404 20 –  Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:
6404 20 100 – –  copate in druga hišna obutev 8
6404 20 900 – –  druga 8

6405 Druga obutev

6405 10 –  Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:
6405 10 100 – –  s podplatom iz lesa ali plute 8
6405 10 900 – –  s podplatom iz drugih materialov 8

6405 20 –  Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:
6405 20 100 – –  s podplatom iz lesa ali plute 8

– –  s podplatom iz drugih materialov:
6405 20 910 – – –  copate in druga hišna obutev 8

6405 20 990 – – –  druga 8
6405 90 –  Druga:
6405 90 100 – –  s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne), plastične mase, usnja ali umetnega usnja 8
6405 90 900 – –  s podplati iz drugih materialov 8

8528 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi 
sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; 
videomonitorji in videoprojektorji

– Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z 
radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike:

8528 12 – – barvni:
8528 12 100 – – – televizijska projekcijska oprema 6
8528 12 200 – – – aparati, ki vsebujejo video snemalne ali reprodukcijske enote 6

– – – drugo:
– – – – s katodno cevjo:

– – – – – z razmerjem med širino in višino zaslona pod 1,5, z diagonalno izmero 
zaslona:

8528 12 520 – – – – – – do vključno 42 cm 6
8528 12 540 – – – – – – od 42 cm do vključno 52 cm 6

8528 12 560 – – – – – – od 52 cm do vključno 72 cm 6
8528 12 580 – – – – – – nad 72 cm 6

– – – – – drugi:
– – – – – – z vrstičnim zapisom  do vključno  625 vrstic, z diagonalno izmero zaslona:

8528 12 620 – – – – – – – do vključno 75 cm 6

8528 12 660 – – – – – – – nad 75 cm 6
– – – – – – z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

8528 12 720 – – – – – – – z navpično ločljivostjo do 700 vrstic 6
8528 12 760 – – – – – – – z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali več 6

– – – – drugi:
– – – – – z zaslonom:

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)
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8528 12 810 – – – – – – z razmerjem med širino in višino zaslona pod 1,5 6

8528 12 890 – – – – – – drugi 6

– – – – – brez zaslona:
– – – – – – video tunerji:

8528 12 900 – – – – – – – elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko obdelavo podatkov 6
– – – – – – – drugi:

8528 12 930 – – – – – – – – digitalni (vštevši mešane analogno-digitalne) 6
8528 12 950 – – – – – – – – drugi 6

8528 12 980 – – – – – – drugo 6

8702 Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb, vštevši voznika

8702 10 –  Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim 
ali poldieselskim):

– –  s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:
8702 10 110 – – –  nova 8.8

8702 10 190 – – –  rabljena 10
– –  s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3:

8702 10 910 – – –  nova 6
8702 10 990 – – –  rabljena 8

8702 90 –  Druga:
– –  z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in vžigom s svečko:

– – –  s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:
8702 90 110 – – – –  nova 8.8

8702 90 190 – – – –  rabljena 10
– – –  s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3:

8702 90 310 – – – –  nova 6
8702 90 390 – – – –  rabljena 8

8703 Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi 
(razen vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz 
ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili

8703 10 –  Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu; specialna vozila za prevoz ljudi na 
terenih za golf in podobna vozila:

8703 10 110 – –  vozila, skonstruirana posebej za potovanje po snegu, z batnim motorjem z 
notranjim zgorevanjem in vžigom s kompresijo (dieselskim in poldieselskim) ali z 
batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko

7.2

8703 10 180 – –  druga 7.2
–  Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi 

batnimi motorji:
8703 21 – –  s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:
8703 21 100 – – –  nova 8.8

8703 21 900 – – –  rabljena 10.8
8703 22 – –  s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do vključno 1500 cm3:
8703 22 10 – – –  nova:
8703 22 101 – – – – terenska 6.8

8703 22 109 – – – – druga 8.8

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)
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8703 22 900 – – –  rabljena 10.8

8703 23 – –  s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 3000 cm3:
– – –  nova:

8703 23 110 – – – –  avtodomi 8.8

8703 23 19 – – – –  druga:
8703 23 191 – – – – –  terenska vozila 6.8

8703 23 193 – – – – –  s prostornino cilindrov nad 2400 cm3 do vključno 3000 cm3 6.4
8703 23 199 – – – – –  druga 8.8

8703 23 900 – – –  rabljena 10.8
8703 24 – –  s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:
8703 24 100 – – –  nova 6.4
8703 24 900 – – –  rabljena 10.8

–  Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo 
(dieselskim ali poldieselskim):

8703 31 – –  s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:
8703 31 10 – – –  nova:

8703 31 101 – – – – terenska 6.8
8703 31 109 – – – – druga 8.8

8703 31 900 – – –  rabljena 10.8
8703 32 – –  s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3:

– – –  nova:
8703 32 110 – – – –  avtodomi 8.8

8703 32 19 – – – –  druga:
8703 32 191 – – – – – terenska 6.8

8703 32 199 – – – – – druga 8.8
8703 32 900 – – –  rabljena 10.8

8703 33 – –  s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:
– – –  nova:

8703 33 110 – – – –  avtodomi 8.8
8703 33 190 – – – –  druga 8.8

8703 33 900 – – –  rabljena 10.8
8703 90 –  Druga:
8703 90 100 – –  z električnimi motorji 8.8
8703 90 900 – –  druga 8.8

8707 Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tar. št. 8701 do 8705

8707 10 –  Za vozila iz tar. št. 8703:
8707 10 900 – –  druge 3.2
8707 90 –  Druge:
8707 90 900 – –  druge 3.2

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3

6101 Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), 
vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in 
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6103

6101 10 –  Iz volne ali fine živalske dlake:
6101 10 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6
6101 10 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 

vložkom ali brez njih in podobni izdelki
3.6

6101 20 –  Bombažni:
6101 20 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6

6101 20 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 
vložkom ali brez njih in podobni izdelki

3.6

6101 30 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6101 30 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6
6101 30 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 

vložkom ali brez njih in podobni izdelki
3.6

6101 90 –  Iz drugih tekstilnih materialov:
6101 90 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6
6101 90 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 

vložkom ali brez njih in podobni izdelki
3.6

6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski 
jopiči), vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske 
in deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6104

6102 10 –  Iz volne ali fine živalske dlake:
6102 10 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6

6102 10 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 
vložkom ali brez njih in podobni izdelki

3.6

6102 20 –  Iz bombaža:
6102 20 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6
6102 20 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 

vložkom ali brez njih in podobni izdelki
3.6

6102 30 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6102 30 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6

6102 30 900 – –  vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 
vložkom ali brez njih in podobni izdelki

3.6

6102 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6102 90 100 – –  plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine in podobni izdelki 3.6
6102 90 900 – –  anoraki (vključno s smučarskimi jaknami), vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom 

ali brez njih in podobni izdelki
3.6

6105 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

6105 10 000 –  Iz bombaža 3.6



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 5989

TURČIJA - PRILOGA 2

6105 20 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6105 20 100 – –  iz sintetičnih vlaken 3.6

6105 20 900 – –  iz umetnih vlaken 3.6
6105 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6105 90 100 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6105 90 900 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6106 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice, pletene ali kvačkane

6106 10 000 –  Iz bombaža 3.6

6106 20 000 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 3.6
6106 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6106 90 100 – –  iz volne ali fine živalske dlake 3.6
6106 90 300 – –  iz svile ali svilenih odpadkov 3.6

6106 90 500 – –  iz lanu ali ramije 3.6
6106 90 900 – –  iz drugih tekstilnih surovin 3.6

6109 T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene ali kvačkane

6109 10 000 –  Iz bombaža 4

6109 90 –  Iz drugih tekstilnih surovin:
6109 90 100 – –  iz volne ali fine živalske dlake 4

6109 90 300 – –  iz sintetičnih ali umetnih vlaken 4
6109 90 900 – –  druge 4

6110 Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni 
ali kvačkani

6110 10 –  Iz volne ali fine živalske dlake:
6110 10 100 – –  jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj 50% volne in tehtajo 600 g ali več po 

kosu
3.6

– –  drugo:
– – –  moški ali deški:

6110 10 310 – – – –  iz volne 3.6
– – – –  iz fine živalske dlake:

6110 10 350 – – – – –  kašmirskih koz 3.6
6110 10 380 – – – – –  drugo 3.6

– – –  ženski ali dekliški:
6110 10 910 – – – –  iz volne 3.6

– – – –  iz fine živalske dlake:
6110 10 950 – – – – –  kašmirskih koz 3.6

6110 10 980 – – – – –  drugo 3.6
6110 20 –  Iz bombaža:
6110 20 100 – –  lahke, fino pletene jope in puloverji puliji, s polo ovratnikom ali ravnim izrezom 3.6

– –  drugo:

6110 20 910 – – –  moški ali deški 3.6
6110 20 990 – – –  za ženske ali deklice 3.6

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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6110 30 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
6110 30 100 – –  lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji, s polo ovratnikom ali ravnim izrezom 3.6

– –  drugo:
6110 30 910 – – –  za moške ali dečke 3.6

6110 30 990 – – –  za ženske ali deklice 3.6

6203 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne 
hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

–  Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače:
6203 41 – –  iz volne ali fine živalske dlake:
6203 41 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6

6203 41 300 – – –  hlače z oprsnikom in naramnicami 3.6
6203 41 900 – – –  kratke in druge 3.6

6203 42 – –  iz bombaža:
6203 42 900 – – –  kratke in druge 3.6

6203 43 – –  iz sintetičnih vlaken:
6203 43 900 – – –  kratke in druge 3.6

6203 49 – –  iz drugih tekstilnih surovin:
6203 49 900 – – –  iz drugih vlaken 3.6

6204 Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z 
oprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih 
oblek), za ženske in deklice

–  Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače (pumparice) in kratke 
hlače:

6204 61 – –  iz volne ali fine živalske dlake:
6204 61 100 – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice) 3.6
6204 61 800 – – –  hlače z oprsnikom in naramnicami 3.6

6204 61 900 – – –  kratke in druge 3.6
6204 62 – –  iz bombaža:
6204 62 900 – – –  kratke in druge 3.6
6204 63 – –  iz sintetičnih vlaken:
6204 63 900 – – –  kratke in druge 3.6
6204 69 – –  iz drugih tekstilnih surovin:

– – –  iz umetnih vlaken:
– – – –  hlače in jahalne hlače (pumparice):

6204 69 180 – – – – –  druge 3.6
– – – –  hlače z oprsnikom in naramnicami:

6204 69 390 – – – – –  druge 3.6

6204 69 900 – – –  iz drugih vlaken 3.6

6205 Srajce za moške in dečke

6205 10 000 –  Iz volne ali fine živalske dlake 4.4
6205 20 000 –  Iz bombaža 3.4

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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3502 Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas.% ali več 
proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati

– Jajčni albumin:
3502 11 – – posušen:
3502 11 900 – – – drugo
3502 19 – – drugo:
3502 19 900 – – – drugo
3502 20 – Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh ali več mlečnih proteinov:
3502 20 100 – – neustrezen ali ki bo s predelavo postal neustrezen za človeško prehrano

– – drugo:
3502 20 910 – – – posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu)
3502 20 990 – – – drugo

4501 Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali 
zmleta pluta 

5201 00 Bombaž, nemikan in nečesan

5301 Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje 
in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo in 
odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

6205 30 000 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 4.4

6206 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice

6206 20 000 –  Iz volne ali fine živalske dlake 4.4
6206 30 000 –  Iz bombaža 4.4

6206 40 000 –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 4.4

6302 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

6302 60 000 –  Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobne tkanine, bombažno 3.6

Tarifna oznaka Poimenovanje
1 2

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3



Stran 5992 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije

TURČIJA - PRILOGA 4
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Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4

0406 Sir in skuta 60

0406 90 – Sir, drug:
– – drugi:

0406 90 290 – – – kačkaval 4.5
– – – feta:

0406 90 310 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih ali drugih trdnih 
kontejnerjih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

4.5

0406 90 330 – – – – drugo 4.5

– – – drugo:
0406 90 500 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v 

mehovih iz ovčje ali kozje kože
4.5

– – – – drugo:

– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo 
vode, izračunane v nemaščobni snovi:

– – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:

– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih 
snovi:

0406 90 860 – – – – – – – –  več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.% 4.5

0406 90 870 – – – – – – – – več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.% 4.5
0406 90 880 – – – – – – – – več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.% 4.5

0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen

0702 00 001 – od 1. januarja do 14. maja 5 290

0710 Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene 175

– Stročnice v zrnu ali strokih:
0710 21 000 – – grah (Pisum sativum) 5

0710 30 000 – Špinača, novozelandska špinača in loboda (divja špinača) 5
0710 80 – Druge vrtnine 5

1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava 230

1704 10 – Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne 20.3
1704 90 – Drugo
1704 90 100 – – ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas.% 

saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov
16.5

1704 90 300 – – bela čokolada 16.5

– – drugo:
1704 90 510 – – – paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino najmanj 1 kg
16.5

1704 90 550 – – – pastile za grlo in bomboni proti kašlju 16.5

1704 90 610 – – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi 16.5
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– – – drugo:

1704 90 650 – – – – gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi 
pastami v obliki slaščic

16.5

1704 90 750 – – – – karamele (toffee) in podobne sladkarije 16.5
– – – – drugo:

1704 90 810 – – – – – stisnjene tablete 16.5

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 175

1806 10 – Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 20.3

1806 20 – Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 
pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem 
stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg

20.3

– Druga čokolada, v blokih ali palicah:
1806 31 000 – – polnjeni 20.3

1806 32 – – nepolnjeni 12.8
1806 90 – Drugo 20.3

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, 
pripravljen ali nepripravljen

– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
1902 11 000 – – z jajci 33.8 120

1905 Kruh, peciva, sladice, keksi (piškoti) in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za 
farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in 
podobni izdelki

175

1905 10 000 – Hrustljavi kruh (krisp) 18.8
1905 20 – Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem 20.3

1905 40 – Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni izdelki 15

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu 
ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
(npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.)

2005 70 – Olive: 60
2005 70 100 – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino odcejene substance do 

vključno 5 kg
10

2005 70 90 – – drugo:

2005 70 901 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino odcejene substance nad 5 
kg do vključno 10 kg

10

2005 70 909 – – – drugo 5

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz 
lupinastega sadja in sadne paste ali paste iz lupinastega sadja, 
dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih

150

2007 10 – Homogenizirani izdelki, primerni kot hrana za otroke ali za 
dietetične namene

17.5

– Drugo:
2007 91 – – iz agrumov:
2007 91 100 – – – z vsebnostjo sladkorja več kot  30 mas.% 15

2007 91 300 – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%, vendar manj kot 30 
mas.%

15

2007 91 90 – – – drugo:

2007 91 901 – – – – džemi 7.5
2007 91 909 – – – – drugo 15

2007 99 – – drugo
– – – z vsebnostjo sladkorja več kot  30 mas.%:

2007 99 100 – – – – slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v izvirnem 
pakiranju z neto vsebino več kot 100 kg, za industrijsko 
predelavo

6.5

2007 99 200 – – – – kostanjeva pire in pasta 6.5
– – – – drugo:

2007 99 310 – – – – – češnjevi in višnjevi, razen džemov 6.5
2007 99 330 – – – – – jagodovi, razen džemov 12.5

2007 99 350 – – – – – malinovi, razen džemov 12.5
2007 99 39 – – – – – drugo:

2007 99 392 – – – – – – džemi 7.5
2007 99 399 – – – – – – drugo 17.5

– – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%, vendar manj kot 30 
mas.%:

2007 99 510 – – – – kostanjeva pire in pasta 6.5

2007 99 550 – – – – jabolčni pire, vključno s kompoti 17.5
2007 99 58 – – – – drugo:

2007 99 582 – – – – – džemi 7.5
2007 99 589 – – – – – drugo 17.5

– – – drugo:
2007 99 910 – – – – jabolčni pire, vključno s kompoti 17.5

2007 99 930 – – – – tropski sadeži in tropski oreščki 17.5
2007 99 98 – – – – drugo:

2007 99 981 – – – – – džemi 7.5
2007 99 989 – – – – – drugo 17.5

2008 Sadje, lupinasto sadje in drugi užitni deli rastlin (nekuhani), 
drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu

150

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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– Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena, vključno mešanice:
2008 11 – – kikiriki 3
2008 19 – – drugo, vključno mešanice 2.5

2008 50 – Marelice
– – z dodatkom alkohola:

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
– – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:

2008 50 110 – – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 13.5
2008 50 190 – – – – – drugo 13.5

– – – – drugo:
2008 50 310 – – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 13.5

2008 50 390 – – – – – drugo 13.5
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 50 510 – – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.% 13.5
2008 50 590 – – – – drugo 13.5

– – brez dodatka alkohola:
– – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 

sladkorji iz 17. poglavja), v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 
kot 1 kg:

2008 50 610 – – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.% 13.5

2008 50 690 – – – – drugo 13.5

– – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 
sladkorji iz 17. poglavja), v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 
vključno 1 kg:

2008 50 710 – – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.% 13.5
2008 50 790 – – – – drugo 13.5

– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
2008 50 920 – – – – 5 kg ali več 10

2008 50 940 – – – – 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg 13.5
2008 50 990 – – – – manj kot 4,5 kg 13.5

2008 60 – Češnje in višnje
– – z dodatkom alkohola:

– – – z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
2008 60 110 – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 5

2008 60 190 – – – – drugo 5
– – – drugo:

2008 60 310 – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 5
2008 60 390 – – – – drugo 2.5

– – brez dodanega alkohola:
– – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 

sladkorji iz 17. poglavja), v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 
kot 1 kg:

2008 60 510 – – – – višnje (Prunus cerasus) 10
2008 60 590 – – – – drugo 5

– – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 
sladkorji iz 17. poglavja), v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 
vključno 1 kg:

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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2008 60 610 – – – – višnje (Prunus cerasus) 10

2008 60 690 – – – – drugo 5
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

– – – – 4,5 kg ali več:
2008 60 710 – – – – – višnje (Prunus cerasus) 10

2008 60 790 – – – – – drugo 5
– – – – do 4,5 kg:

2008 60 910 – – – – – višnje (Prunus cerasus) 10
2008 60 990 – – – – – drugo 5

2008 70 – Breskve
– – z dodatkom alkohola:

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
– – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:

2008 70 110 – – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 13.5
2008 70 190 – – – – – drugo 13.5

– – – – drugo:
2008 70 310 – – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.% 13.5

2008 70 390 – – – – – drugo 13.5
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 70 510 – – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.% 13.5
2008 70 590 – – – – drugo 13.5

– – brez dodanega alkohola:
– – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 

sladkorji iz 17. poglavja), v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 
kot 1 kg:

2008 70 610 – – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.% 13.5

2008 70 690 – – – – drugo 13.5
– – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 

sladkorji iz 17. poglavja), v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 
vključno 1 kg:

2008 70 710 – – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.% 13.5

2008 70 790 – – – – drugo 13.5
– – – brez dodanega sladkorja v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

2008 70 920 – – – – 5 kg ali več 10
2008 70 940 – – – – manj od 5 kg, vendar ne manj od 4,5 kg 13.5

2008 70 990 – – – – do 4,5 kg 13.5
2008 80 – Jagode 10

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

290

– Pomarančni sok:
2009 11 – – zamrznjen:

– – – z gostoto več kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 11 110 – – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase 15

2009 11 190 – – – – drugo 15
– – – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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2009 11 910 – – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase, z 
vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%

15

2009 11 99 – – – – drugo:

2009 11 991 – – – – – pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l 6
2009 11 999 – – – – – drugo 15

2009 19 – – drugo:
– – – gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

2009 19 110 – – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase 15
2009 19 190 – – – – drugo 15

– – – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 19 910 – – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase, z 

vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
15

2009 19 99 – – – – drugo:
2009 19 991 – – – – – pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l 6

2009 19 999 – – – – – drugo 15
2009 30 – Sok drugih agrumov:

– – gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:
2009 30 110 – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase 15

2009 30 190 – – – drugo 15
– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

– – – katerega vrednost presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
2009 30 310 – – – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 

sladkorji iz 17. poglavja)
15

2009 30 39 – – – – drugo:
2009 30 391 – – – – – pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l 6

2009 30 399 – – – – – drugo 15
– – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase:

– – – – limonin sok:
2009 30 510 – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.% 6

2009 30 550 – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.% 12
2009 30 59 – – – – – brez dodanega sladkorja:

2009 30 591 – – – – – – pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l 6
2009 30 599 – – – – – – drugo 15

– – – – drugi sadni sokovi iz agrumov:
2009 30 910 – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.% 15

2009 30 950 – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.% 15
2009 30 990 – – – – – brez dodanega sladkorja 15

2009 80 – Sok iz drugega sadja ali vrtnin:
– – gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

– – – hruškov sok:
2009 80 110 – – – – katerega vrednost ne presega 22 EUR za 100 kg neto mase 15

2009 80 190 – – – – drugo 15
– – – drugo:

– – – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
2009 80 320 – – – – – sokovi pasijonk in guav 15

2009 80 330 – – – – – sokovi iz mangov, mangost, papaj, tamarink, jabolk cashew, 
lučice, sliv sapodillo, karambo in pitaj

15

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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2009 80 350 – – – – – drugo 15

– – – – drugo:
2009 80 360 – – – – – sokovi iz tropskih sadežev 15

2009 80 380 – – – – – drugo 15
– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

– – – hruškov sok:
2009 80 500 – – – – vrednosti nad 18 EUR za 100 kg neto mase, z dodanim 

sladkorjem
15

– – – – drugo:

2009 80 610 – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.% 15
2009 80 630 – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.% 15

2009 80 690 – – – – – brez dodanega sladkorja 15
– – – drugo:

– – – – vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, z dodanim 
sladkorjem:

2009 80 710 – – – – – češnjev in višnjev sok 15

2009 80 730 – – – – – sok iz tropskih sadežev 15
2009 80 79 – – – – – drugo:

2009 80 791 – – – – – – pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l 6
2009 80 799 – – – – – – drugo 15

– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%:

2009 80 830 – – – – – – sokovi pasijonk in guavov 15
2009 80 840 – – – – – – sokovi iz mangov, mangost, papaj, tamarink, jabolk 

cashew, ličija, sliv sapodillo, karambov in pitaj
15

2009 80 860 – – – – – – drugo 15
– – – – – z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ni večja od 30 

mas.%:
2009 80 880 – – – – – – sokovi iz tropskih sadežev 15

2009 80 890 – – – – – – drugo 15
– – – – – brez dodanega sladkorja:

2009 80 950 – – – – – – sok sadja vrste Vaccinium macrocarpon 15
2009 80 960 – – – – – – češnjev in višnjev sok 15

2009 80 970 – – – – – – sokovi iz tropskih sadežev 15
2009 80 99 – – – – – – drugo:

2009 80 991 – – – – – – – pakirano v embalaži z vsebino več kot 100 l 6
2009 80 999 – – – – – – – drugo 15

2009 90 – Mešanice sokov:
– – gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

– – – mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
2009 90 110 – – – – vrednosti do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase 15

2009 90 190 – – – – drugo 15

– – – drugo:
2009 90 210 – – – – vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase 15

2009 90 290 – – – – drugo 15
– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C:

– – – mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot 
je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake

2009 90 310 – – – – vrednosti do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase z 
vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%

15

2009 90 390 – – – – drugo 15

– – – drugo:
– – – – vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:

– – – – – mešanice sadnih sokov agrumov in ananasovega soka:
2009 90 410 – – – – – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 

sladkorji iz 17. poglavja)
15

2009 90 490 – – – – – – drugo 15
– – – – – drugo:

2009 90 510 – – – – – – z dodanim sladkorjem (npr. saharozo, glukozo, ali drugimi 
sladkorji iz 17. poglavja)

15

2009 90 590 – – – – – – drugo 15

– – – – vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – – mešanice sokov agrumov in ananasovega soka:

2009 90 710 – – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.% 15
2009 90 730 – – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.% 15

2009 90 79 – – – – – – brez dodanega sladkorja:
2009 90 791 – – – – – – – pakirane v embalaži z vsebino več kot 100 l 6

2009 90 799 – – – – – – – druge 15
– – – – – drugo:

– – – – – – z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%:
2009 90 920 – – – – – – – mešanice sokov iz tropskih sadežev 15

2009 90 940 – – – – – – – drugo 15
– – – – – – z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne presega 30 

mas.%
2009 90 950 – – – – – – – mešanice sokov iz tropskih sadežev 15

2009 90 960 – – – – – – – drugo 15
– – – – – – brez dodanega sladkorja:

2009 90 970 – – – – – – – mešanice sokov iz tropskih sadežev 15
2009 90 980 – – – – – – – drugo 15

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4
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PRILOGA 5

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot 
je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake

PRILOGA 6

Tarifna oznaka 
(1)

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

Carinska 
kvota (t)

1 2 3 4

0805 Agrumi, sveži ali suhi 2920

0805 10 – Pomaranče 3.5
0805 20 – Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); 

klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov)
3.5

0805 30 – Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus 
aurantifolia)

1.5

0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 60

– Dinje in lubenice:
0807 11 000 – – lubenice 2.5

0807 19 000 – – druge 2.5

Tarifna oznaka
(1) 

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, 

pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

0603 10 – Sveže:
– – od 1. novembra do 31. maja:

0603 10 530 – – – nageljni pr

0802 Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho, neoluščeno ali oluščeno

– Lešniki (Corylus spp.):
0802 21 000 – – neoluščeni 5

0802 22 000 – – oluščeni 5

0806 Grozdje, sveže ali suho

0806 20 – Suho pr

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz 
ribjih jajčec

– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
1604 14 – – tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.) 8



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6001

TURČIJA - PRILOGA 6

1604 20 – Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
– – druge:

1604 20 700 – – – tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus 12.5

1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava

1704 90 – Drugo
– – drugo:

– – – drugo:
1704 90 710 – – – – kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene (npr., bomboni, lizike ipd.) 16.5

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali 
drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen

– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
1902 19 – – druge 33.8

1902 30 – Druge testenine (kuhane) 33.8

1905 Kruh, peciva, sladice, keksi (piškoti) in drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati 
za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

1905 30 – Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati
– – popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali drugimi proizvodi, ki vsebujejo kakav: 

1905 30 110 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g 20.3

1905 30 190 – – – drugo 20.3
– – drugo:

– – – sladki keksi (piškoti):
1905 30 300 – – – – ki vsebujejo 8 mas.% ali več mlečnih maščob 20.3

– – – – drugo:
1905 30 510 – – – – – sendvič keksi (piškoti) 20.3

1905 30 590 – – – – – drugo 20.3
– – – vaflji in oblati:

1905 30 910 – – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni (slanega okusa) 15
1905 30 990 – – – – drugo (polnjeni ali nepolnjeni  - sladkega okusa) 15

1905 90 – Drugo
1905 90 100 – – matzos 15

1905 90 200 – – hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni proizvodi 7.5
– – drugo: 

1905 90 300 – – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem 
stanju ne vsebuje več kot 5 mas.% sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob

22.5

1905 90 400 – – – vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 mas.% 22.5

1905 90 450 – – – nesladki (npr. slani ali neslani) keksi (piškoti, krekerji) 22.5
1905 90 550 – – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem, začinjeni ali soljeni (npr. 

snacksi, flipsi ipd)
22.5

– – – drugo:

Tarifna oznaka
(1) 

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot 
je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake

1905 90 600 – – – – z dodanimi sladili (sladkega okusa, npr. rolade) 22.5

1905 90 900 – – – – drugo 22.5

2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, razen s kisom ali ocetno 
kislino (npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.)

2002 10 – Paradižnik, cel ali v kosih 5
2002 90 – Drugo

– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 mas.%:
2002 90 110 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg 5

– – z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 mas.%:
2002 90 310 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg 5

– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
2002 90 910 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg 5

2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali 
sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen čistih ali 
koncentriranih sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

2202 10 000 – Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali 
sredstvi za aromatiziranje (sadnega deleža do vključno 30 mas.%)

7.5

2202 90 – Drugo 15

2203 00 Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol.%) 25

Tarifna oznaka
(1) 

Poimenovanje Carinska
stopnja (%)

1 2 3
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PRILOGA 7: Obrazec

ZAHTEVEK

ZA DODELITEV DOLO^ENE KOLI^INE BLAGA V OKVIRU POSAMEZNE CARINSKE KVOTE 

PO UREDBI ..................................................................................................................................  in Prilogi........... 
iz dr‘ave ............................................................. Šifra v polju 39 ECL ....................  (Uradni list RS, {t ...../.....) 

1. Vlagatelj zahtevka:

2. Specifikacija blaga po tarifnih oznakah*:

* Op.: V kolikor je poimenovanj ve~, seznam prilo‘iti zahtevku.
** Op.: Izpolniti samo v primeru zahtevka za sprotni uvoz.

3. Informacije o vlagatelju oz. koristniku blaga:

V ________________, dne __/__/____                                   Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja:

M.P.                                                                                                               _____________________________________

Podpis:

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, 
Kotnikova 5,  
1000 Ljubljana

Firma:.......................................................................................................................................................................

Sede‘:........................................................................................................................................................................

Mati~na {tevilka:..................................................................... Dav~na {tevilka:  __|__|__|__|__|__|__|__|__

Zap. 
{t.

Tarifna oznaka
(devet mestna)

Poimenovanje blaga
po carinski tarifi

Zahtevana 
koli~ina 

Predvideni 
datum uvoza**

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tel. {t. vlagatelja: ................................................... [t. faxa vlagatelja: ............................................................
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PRILOGA 8

 PROTOKOL 3

o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih 
upravnega sodelovanja

VSEBINA

I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen Definicije

II. ODDELEK DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S
POREKLOM"

- 2. člen Splošne zahteve

- 3. člen Dvostranska kumulacija porekla

- 4. člen Diagonalna kumulacija porekla

- 5. člen V celoti pridobljeni izdelki

- 6. člen Zadosti  obdelani ali predelani izdelki

- 7. člen Nezadostni postopki obdelave ali
predelave

- 8. člen Enota kvalifikacije

- 9.člen Dodatki, nadomestni deli in orodje

- 10. člen Garniture

- 11. člen Nevtralni elementi

III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen Načelo teritorialnosti

- 13. člen Neposredni prevoz

- 14. člen Razstave

IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV
PLAČILA CARINE

- 15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve
plačila carine

V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen Splošne zahteve

- 17. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
EUR.1

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

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

- 20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali
izdelanega dokazila o  poreklu

- 21. člen Pogoji za  izjavo na računu

- 22. člen Pooblaščeni izvoznik

- 23. člen Veljavnost dokazila o poreklu

- 24. člen Predložitev dokazila o poreklu

- 25. člen Uvoz po delih

- 26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 27. člen Spremljajoči dokumenti

- 28. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
dokumentov

- 29. člen Razlike in formalne napake

- 30. člen Zneski, izraženi v ekujih

VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM
SODELOVANJU

- 31. člen Medsebojno sodelovanje

- 32. člen Preverjanje dokazil o poreklu

- 33. člen Reševanje sporov

- 34. člen Kazni

- 35. člen Proste cone

VII. ODDELEK  KONČNE DOLOČBE

- 36. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja
porekla

- 37. člen     Spremembe in dopolnitve protokola   

- 38. člen Blago na poti in v skladiščenju

I.  ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Definicije

Za namene tega protokola:

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

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

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

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);
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f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici, v
podjetju katerega se opravi zadnja  obdelava ali
predelava,  pod pogojem, da cena vključuje vrednost
vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje
dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla  ali, če ta ni
znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno,
plačano za materiale v pogodbenici;

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

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna,
zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega
izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti  izdelki
pridobljeni;   

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

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

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

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.

 II.  ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI  S POREKLOM"

2. člen
Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji
izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz  pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici  v smislu
5. člena protokola;

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

3. člen

Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale
s poreklom iz Turčije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil
tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti
obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani
ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena
tega protokola.

2. Materiali s poreklom iz Turčije se štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil
tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti
obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani
ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena
tega protokola.

4. člen

Diagonalna kumulacija porekla 

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Evropske skupnosti,Poljske,
Madžarske, Češke republike, Slovaške republike,
Bolgarije, Romunije,  Litve, Latvije, Estonije, Islandije,
Norveške ali Švice v smislu Sporazumov med
pogodbenico  in temi državami pri vključitvi v izdelek, ki
je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s
poreklom iz te pogodbenice. Ni treba, da bi bili  taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi
prvega odstavka, se lahko še naprej štejejo kot izdelki s
poreklom iz  pogodbenice samo, če tam dodana
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s
poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države, omenjene v prvem
odstavku, ki je prispevala največjo vr ednost
uporabljenih materialov s poreklom. Pri določitvi porekla
se ne  upoštevajo materiali s poreklom iz drugih držav,
omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti obdelani
ali predelani v  pogodbenici.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko  uporablja
samo, kadar so uporabljeni materiali pridobili status
izdelkov s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so
enaka kot pravila v tem protokolu. Pogodbenici se bosta
obveščali o podrobnostih o sporazumih in ustreznih
pravilih o poreklu blaga, ki sta jih sklenili z drugimi
državami, omenjenimi v prvem odstavku.

5. člen

V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici :
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a) mineralni izdelki,  tam pridobljeni iz zemlje ali
morskega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povr?ene 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 pogodbenice;

g) izdelki, izdelani na  njihovih predelovalnih ladjah
izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

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

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

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

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

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

a) ki so registrirana ali se vodijo v pogodbenici;                                     

b) ki plujejo pod zastavo te pogodbenice ;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te
pogodbenice  ali družbe s sedežem v eni od
pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji,
predsednik upravnega odbora ali nadzornega
odbora ter večina članov takih odborov državljani te
pogodbenice in, še dodatno, če v primeru
osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala
pripada tej pogodbenici ali javnim organom  ali
državljanom te pogodbenice;

d) katerih kapitan in častniki so državljani te
pogodbenice ; in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani te pogodbenice.

 6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena 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
protokolu.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki
morajo biti opravljeni na materialih brez porekla,
uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo
samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je
pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama,
uporablja pri izdelavi drugega izdelka,  se pogoji, ki se
uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez
porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

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

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

b) da  kateri koli 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.

7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

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

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

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6007

TURČIJA - PRILOGA 8

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

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

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

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

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v  popoln
izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v
pododstavkih a)  do f);

h) zakol živali.

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

8. člen

Enota kvalifikacije

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

 Iz tega sledi:

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

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

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

9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

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

10. člen
Garniture

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

11. člen
Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba
ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno
pri njegovi izdelavi:

a)  energija in gorivo;

b)  naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

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

 III.  ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12. člen
Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na
pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti na
ozemlju ene od pogodbenic izpolnjeni neprekinjeno,
razen kot je določeno v  4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v
tretjo državo, vrne,  se z izjemo določb 4. člena mora
šteti za  blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:

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

13. člen
Neposredni prevoz

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

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

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

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

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

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

tovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

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

c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

14. člen
Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu, in
so po razstavi prodani z namenom uvoza v
pogodbenico,  veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah
tega Sporazuma pod pogojem, da se carinskim
organom zadovoljivo dokaže, da:

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

 

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

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

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

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano  ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem
morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi
se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o
pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske,
industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali
podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani
v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih
zaradi prodaje tujih izdelkov in v času katerih izdelki
ostanejo pod carinskim nadzorom.

IV.  ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE

15. člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz  pogodbenice ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali izdela
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se
v tej  pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršnakoli
povračila  carine ali oprostitve plačila carine.

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

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, bo na zahtevo carinskih organov  pripravljen
kadarkoli predložiti  katere koli ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za  materiale brez porekla, uporabljene
pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo
carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z
enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.
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4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8.
člena, za  dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
9. člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če
so taki predmeti brez porekla.

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

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

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

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

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra
1998 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

 V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

16. člen
Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice veljajo ob
uvozu  v drugo pogodbenico ugodnosti tega Sporazuma
ob predložitvi bodisi:

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

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

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

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

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

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za
potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III.
Obrazci  se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je
sestavljen ta Sporazum, in v skladu z določbami 
domačega prava države izvoznice. ?e so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami.
Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez
praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno
črto in prečrtati  prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo
carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja
potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse
ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s
poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
pogodbenic, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz  pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno  za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega Protokola. V ta namen  imajo pravico
zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli
pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug
pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo
potrdila EUR.1, tudi  zagotovijo, da so obrazci, navedeni
v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo
preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov,
izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti
naveden v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in
ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je  dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.

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

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma  lahko izda tudi po
opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
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(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali
nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali

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

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se
nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti
razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga
EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v
ustreznem spisu.

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

"IZDANO NAKNADNO",
"SONRADAN VERILMISTIR ", 
"ISSUED RETROSPECTIVELY".

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

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

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga
izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih
dokumentov, ki jih imajo.

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

"DVOJNIK",
"IKINCI NUSHADIR",
"DUPLICATE".

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega
potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.

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

hodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v  pogodbenici,  je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1  z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov
drugam znotraj pogodbenic. Nadomestno potrdilo(a) o

prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom
katerih so bili dani izdelki.

21. člen
Pogoji za  izjavo na računu

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

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

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

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere
se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4.
členu,  in izpolnjujejo druge zahteve  tega protokola.

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

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali
drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki
so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami
domačega prava države izvoznice. ?e 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 ne zahteva , da podpisuje
take izjave, pod pogojem, da  carinskim organom države
izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema  polno
odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

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

22. člen
Pooblaščeni izvoznik

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

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

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

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

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

23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

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

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

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

24. člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
pogodbenici. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod
dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno
deklaracijo spremlja izjava,  s katero uvoznik potrjuje, da
izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega
Sporazuma. 

25. člen
Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka  (a) drugega
odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki
sodijo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in  9406

Harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za take
izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži
eno samo dokazilo o poreklu.

26. člen
Izjeme pri  dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki  pošiljajo
drugim posameznikom  ali so del osebne prtljage
potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi
bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem,
da se ti  izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in  ni
dvoma o  resničnosti take izjave. ?e se izdelki pošiljajo
po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo
CN23 (C2/CP3)  ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre  le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave
in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za
trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati
500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev,
če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27. člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in
tretjem odstavku 21. člena, 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 pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola, so med drugim lahko naslednji: 

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

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

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

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih  materialov,
izdana ali izdelana v pogodbenici  v skladu s tem
protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4.
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členu, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila
v tem protokolu.

28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente,
omenjene v tretjem odstavku 17. člena.

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

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.

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

29. člen 
Razlike in formalne napake

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

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

30. člen
Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti  države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih,  določi država izvoznica in jih sporoči
državi uvoznici.

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

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v  valuti katere koli
države, so protivrednosti  zneskov v valuti te države
zneskov, izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan
v oktobru 1996.

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

 VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU

31. člen

Medsebojno sodelovanje

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

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav
medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti
potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter
točnosti informacij, ki so tam navedene.
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32. èlen

Preverjanje dokazil o poreklu

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

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

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

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo
zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide
preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga,
pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi
morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz pogodbenice  ali iz ene od drugih držav, ki
so omenjene v 4. členu  ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.

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

33. èlen

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v
smislu 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi
organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi,
odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi
vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti
Skupnemu  odboru. 

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

34. člen

Kazni

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

35. člen 

Proste cone

1. Pogodbenici  ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da
se izdelki, ki jih kot predmet  trgovanja zajema dokazilo
o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na
njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

 

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka
izdelki s poreklom  iz pogodbenice uvozijo v prosto cono
s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na
izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu
blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v
skladu z določbami tega protokola.

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE 

36. člen

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Skupnega odbora se ustanovi Pododbor za
carinske zadeve in vprašanja porekla z namenom, da mu
pomaga pri opravljanju njegovih nalog in za zagotovitev
stalnega obveščanja in posvetovanja med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz obeh pogodbenic,
odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in
vprašanji porekla.

37. člen

Spremembe in dopolnitve protokola

Skupni odbor  lahko odloči, da spremeni ali dopolni
določbe tega protokola.
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38. člen

     Blago na poti in v skladiščenju

Določbe tega sporazuma se lahko uporabljajo za blago,
ki ustreza določbam tega protokola in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem
skladiščenju  v državi  pogodbenici, v carinskem skladišču ali
prosti coni, pod pogojem, da se v štirih mesecih od tega
datuma carinskim organom uvozne države pogodbenice
predloži  dokazila o poreklu, ki so bila izstavljena naknadno,
skupaj z dokumenti, ki kažejo na okoliščine prevoza blaga.

PRILOGA I  K PROTOKOLU  3

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II  k  Protokolu 3

Opomba 1:

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

Opomba 2:

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

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega
poglavja ali v katere koli 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. ?e v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti
pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to,
ali je bil ta status  pridobljen znotraj tovarne, v kateri se
izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenicah.

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
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni
v pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih 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 katere koli 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 katere koli tarifne številke,
vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis
izdelka  v 2. stolpcu seznama.

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

Na primer:

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6015

TURČIJA - PRILOGA 8

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

Na primer:

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

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

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelana  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
katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri
njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10%  skupne teže vseh uporabljenih
osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji,
določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

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

Osnovni tekstilni materiali so:

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

stilna  vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
- druga sintetična rezana vlakna
- umetna rezana vlakna iz viskoze
- druga umetna rezana vlakna
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti

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

poliestra, povezana ali ne
- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki

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

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

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

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz vol-
nene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz ke-
mičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki
ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz
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

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k
27.poglavju kombinirane nomenklature
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naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

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

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom
frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

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

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

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

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

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20
barov in temperaturi nad 2500C, 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 300oC 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, katera koli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k
27.poglavju kombinirane nomenklature
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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 upoštevati tudi druge dele Sporazuma.

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

status blaga s poreklom

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

1. pgl. Žive živali Vse živali iz 1. poglavja morajo biti v 
celoti pridobljene.

2. pgl. Meso in užitni mesni klavnični 
izdelki

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

3.  pgl. Ribe in raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji

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

ex 4. pgl. Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni 
med; užitni izdelki živalskega izvora, 
ki niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu, razen za:

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

0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali skisano mleko in smetana, kon-
centrirano ali ne, z dodanim sladko-
rjem ali drugimi sladili, 
aromatizirano ali z dodanim sadjem, 
oreščki ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali

iz 4. poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljen sadni sok

(razen ananasovega, citroninega
ali soka grenivke) iz tar. št. 2009 s
poreklom;

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

ex 5. pgl. Izdelki živalskega 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 ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje 
in izravnavanje ščetin in dlak.

6. pgl. Živo drevje in druge rastline;čebu-
lice, korenine in podobno; rezano 
cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali

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

alov ne presega 50% cene izdelka
franko tovarna.
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7. pgl. Užitne vrtnine in nekateri koreni in 
gomolji

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

8. pgl. Užitno sadje in oreščki; lupine agru-
mov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vse uporabljeno sadje

in oreščki v celoti pridobljei;;
- vrednost katerega koli uporabl-

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

ex 9. pgl. Kava, čaj, mate čaj in začimbe; 
razen za:

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

0901 Kava, pražena ali nepražena ali brez 
kofeina; lupine in kožice kave; kavni 
nadomestki, ki vsebujejo kakršen 
koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke.

0902 Čaj, pravi; aromatiziran ali ne Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke.

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz katere koli 
tarifne številke.

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

ex 11 .pgl. Izdelki mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenično lepilo; razen 
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita, užitne vrtnine, kore-
nine in gomolji iz tar. št. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz sušenih  
stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic iz 
tar. št. 0708.

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

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

1301 Šelak; naravne gume, smole, gum-
ijeve smole in oljne smole (na 
primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz tar. št. 
1301 ne sme presegati 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pek-
tinske snovi; pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva 
za zgoščevanje, dobljeni iz rastlin-
skih proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljena iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje.

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 živalskega ali rastlin-
skega izvora in izdelki njihovega raz-
krajanja; predelane užitne masti; 
voski živalskega ali rastlinskega 
izvora, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar.št. izdelka.

1501 Prašičja mast (vključno s salom) in 
piščančja mast, razen tiste iz tar. št. 
0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. razen iz tar.š t.0203, 0206 ali 
0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

Izdelava iz prašičjega mesa ali užitnih 
klavničnih proizvodov iz tar. št.0203 
ali 0206 ali iz piščančjega mesa in 
užitnih klavničnih proizvodov iz tar. 
št. 0207.

1502 Maščobe  govedi, ovac ali koz, 
razen tistih iz tar. št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen tistih iz tar. št. 0201, 
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. 
št. 0506.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev 
ter njihove frakcije, prečiščeni ali 
neprečiščeni, toda kemično nem-
odificirani:

- Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št. 1504.

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

ex 1505 Prečiščeni lanolin Izdelava iz surove maščobe iz volne 
iz tar. št.1505.

1506 Druge masti in olja živalskega izvora 
in njihove frakcije, prečiščene ali 
neprečiščene, toda kemično nem-
odificirane:

- Trdne frakcije

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št. 1506.

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

1507 do 
1515

Olja rastlinskega izvora in njihove 
frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmo-
vo, kopre, palmovega jedra, ba-
basu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za teh-
nične ali industrijske namene, ra-
zen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar .št. izdelka.

Izdelava iz drugih materialov iz tar. št. 
1507 do 1515.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni rastlinski materiali v 
celoti pridobljeni.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1516 Živalske ali rastlinske masti in olja in 
njihove frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, interesterificirani, 
reesterificirani ali elaidinizirani, 
rafinirani ali nerafinirani, toda nad-
alje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali

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

morajo biti v celoti pridobljeni. Lah-
ko pa se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

1517 Margarina; mešanice ali preparati iz 
masti ali olj živalskega ali rastlin-
skega izvora ali frakcij različnih 
masti ali olj iz tega poglavja, prim-
erni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. 
št 1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali

iz 2. in 4. poglavja v celoti pridobl-
jeni;

- vsi uporabljeni rastlinski materiali
morajo biti v celoti pridobljeni. Lah-
ko pa se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev

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

ex 17. pgl Sladkor in sladkorni izdelki; razen 
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot 
je tar. št. izdelka.

ex 1701 Sladkor iz sladkornega trsa ali slad-
korne pese ter kemično čista sahar-
oza, v trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost katerega 
koli materiala iz 17. poglavja ne pre-
sega 30 % cene izdelka franko 
tovarna.

1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično 
čisto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromatiz-
iranje ali barvil; umetni med in 
mešanice umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor:

- Kemično čista maltoza in fruktoza

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. vštevši druge materiale iz tar. 
št. 1702.

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

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi 
uporabljeni materiali že 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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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1704 Sladkorni izdelki (vštevši belo 
čokolado) brez kakava

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

jo v drugo tar. št., kot je tar.  št.
izdelka;

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

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

jo  v drugo tar .št., kot je tar. št.
izdelka;

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

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v količini manj kot 
40 ut.%, računano na osnovo, ki ne 
vsebuje maščob, ki niso navedena 
in ne omenjena na drugem mestu; 
živila iz materiala iz tar. št. 0401 do 
0404, brez dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v količini manj kot 
5 ut.%, računano na osnovo, ki ne 
vsebuje maščob, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo
Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;

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

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

status blaga s poreklom

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



Stran 6024 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije

TURČIJA - PRILOGA 8

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

- ki vsebujejo 20 ut.% ali manj me-
sa, klavničnih izdelkov, rib, škol-
jkarjev ali mehkužcev

- ki vsebujejo več kot 20 ut.%  me-
sa, klavničnih izdelkov, rib, škol-
jkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in  žitni izdelki (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni.

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in

žitni izdelki (razen  pšenice vrste
"durum" in njenih  izdelkov) v celoti
pridobljeni;

- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja morajo biti v celoti pridobl-
jeni.

1903 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. razen iz krompirjevega škroba 
iz tar. št. 1108.

1904 Pripravljena živila, dobljena z nabre-
kanjem ali praženjem žit  ali žitnih 
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, 
razen koruze, v zrnu ali v obliki 
kosmičev ali druga obdelana zrnja 
(razen moke in zdroba), predku-
hana ali drugače pripravljena, ki 
niso omenjena in ne zajeta na dru-
gem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.

št. 1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporablje-

na žita in moka (razen  pšenice
vrste "durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni;

- pri kateri vrednost katerega koli up-
orabljenega materiala iz 17. poglav-
ja 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, rižev papir 
in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. razen tistih iz 11.  poglavja.

ex 20. pgl. Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega 
sadja in drugih delov rastlin, razen 
za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljeno sadje, lupinasto sadje 
ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001 Yam, sladek krompir in  podobni 
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 ut.% 
ali več škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2004 in 
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, pripravljen ali konzerviran 
drugače kot v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

2006 Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, 
sadne lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (sušeni, 
glazirani ali kristalizirani)

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

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, 
sadni pireji in  paste iz sadja in 
lupinastega sadja, dobljeni s kuhan-
jem, z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;

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

ex 2008 - Lupinasto sadje, brez dodanega
sladkorja ali alkohola

- Kikirikijevo maslo;  mešanice na
osnovi žit; palmova jedra; koruza

- Drugi, razen sadja in lupinastega
sadja, kuhani drugače kot  v
sopari ali vodi, brez dodanega
sladkorja; zamrznjeni

Izdelava, pri kateri vrednost uporabl-
jenega lupinastega sadja in oljnih 
semen s poreklom iz tar. št. 0801, 
0802 in 1202 do 1207 presega 
60 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

jo v drugo tar.št., kot je tar.  št.
izdelka;

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

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in 
zelenjavni sokovi, nefermentirani in 
brez dodanega alkohola, z dodat-
kom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;

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

ex 21. pgl. Razna živila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, čaja, mate čaja, pražene 
cikorije in drugi kavni nadomestki

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka;

- vsa uporabljena cikorija mora biti v
celoti pridobljena.

2103 Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična moka 
in zdrob in pripravljena gorčica:

- Omake in pripravki za omake;
mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar .št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upor-
abi gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke.

ex 2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te 
juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tarifne številke, razen pripravljenih ali 
konzerviranih vrtnin iz tar. št. 2002 
do 2005.

2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu

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

jo v drugo tar .št., kot je tar. št.
izdelka;

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

ex 22.pgl. Pijače, alkoholi in kis, razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št. kot je tar. št. izdel-
ka;

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2202 Vode, vštevši mineralne vode in 
sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za aroma-
tiziranje ter druge brezalkoholne 
pijače, razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

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

jo v drugo tar. št., kot je tar.  št.
izdelka;

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

- mora biti vsak uporabljeni sadni
sok (razen ananasovega, citronine-
ga ali soka grenivke) že s porek-
lom.

2208 Nedenaturirani etanol z vsebnostjo 
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji  in 
druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.

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

grozdje ali kateri koli material, dobl-
jen iz grozdja, v celoti pridobljen ,
ali, če so vsi drugi uporabljeni ma-
teriali že s poreklom, se lahko upo-
rabi arak do višine 5 vol.%.

ex 23. pgl. Ostanki in odpadki živilske industr-
ije; pripravljena krma za živali; razen 
za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti 
iz mesa rib ali rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih nevretenčarjev, neus-
treznih za prehrano ljudi

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

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji škroba iz 
koruze (razen zgoščenih tekočin za 
namakanje), z vsebnostjo proteinov 
več kot 40 ut.%, računano na suh 
proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa upor-
abljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, 
dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, 
ki vsebujejo več kot 3 ut.% olivnega 
olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse 
uporabljene olive v celoti pridobl-
jene.

2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana 
za živali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita,

sladkor ali melase, meso ali mleko
že s poreklom;

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

ex 24. pgl. Tobak in tobačni nadomestki; razen 
za:

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

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

status blaga s poreklom

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



Stran 6028 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije

TURČIJA - PRILOGA 8

2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut.% uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 že s porek-
lom.

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 
70 ut.% uporabljenega nepre-
delanega tobaka ali tobačnega 
odpadka iz tar. št. 2401 že s porek-
lom.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 2504 Naravni kristalni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje surovega kri-
stalnega grafita.

ex 2515 Marmor, rezan z žaganjem ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
bloke ali plošče (vključno 
kvadratne) debeline do vključno 25 
cm

Rezanje , z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, peščenec in 
drug kamen za spomenike in  grad-
beništvo, rezan z žaganjem ali kako 
drugače, v pravokotne bloke ali 
plošče (vključno kvadratne) 
debeline do vključno 25 cm

Rezanje , z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518 Žgan dolomit Žganje nežganega dolomita.

ex 2519 Zdrobljen naravni magnezijev kar-
bonat (magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen topl-
jenega magnezijevega oksida ali 
mrtvo žganega (sintranega) magn-
ezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat (magn-
ezit).

ex 2520 Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo

Izdelava pri kateri vrednost vseh upo-
rabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530 Zemeljske barve, žgane ali v prahu Žganje ali mletje zemeljskih barv.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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26. pgl. Rude, žlindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. 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 uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 2707 Olja, pri katerih teža aromatskih 
sestavin presega težo nearo-
matskih, ki so podobna mineralnim 
oljem, dobljenim z destilacijo 
katrana iz črnega premoga pri 
visoki temperaturi, katerih se 65% 
ali več prostornine destilira pri tem-
peraturi do 250o C (vštevši 
mešanice naftnih olj in benzena), za 
uporabo kot pogonska goriva ali 
kurilna olja

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 2709 Nafta, dobljena iz bituminoznih min-
eralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih 
materialov.

2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobl-
jena iz bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki niso omen-
jeni niti zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70 % ali več olj iz 
nafte ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih materialov, če so ta olja 
osnovne sestavine teh proizvodov

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

2711 Naftni plini in drugi plinasti ogljiko-
vodiki

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov2.
ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar .št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

1. Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3
2. Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2712 Vazelin; parafinski vosek, mikrokri-
stalni vosek iz nafte, stiskani vosek, 
ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz 
šote, drugi mineralni voski in 
podobni izdelki, dobljeni s sintezo 
ali drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar.št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 50% 
cene izdelkov franko tovarna.

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih 
materialov

Operacije rafiniranja in/ali
 en ali več specifičnih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50% cene izdelkov 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 več 
specifičnih procesov2.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelkov franko 
tovarna.

1. Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2
2. Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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2715 Bitumenske mešanice na osnovi 
naravnega asfalta, naravnega bitu-
mna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske 
smole

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar .št,. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

ex 28.pgl. Anorganski kemični izdelki; organ-
ske in anorganske spojine ali ple-
menite kovine, redkih zemeljskih 
kovin, radioaktivnih elementov ali 
izotopov, razen za

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. ,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 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega 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 kemični izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. š, pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

1. Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo 
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

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

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov franko 
tovarna.

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

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  vštevši druge materiale iz tar. 
št.  2905. Kovinski alkoholati iz te 
tar. št.  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 Nasičene  aciklične monokarbok-
silne kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in per-
oksikisline; njihovi halogenski sulfo-
nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  Vendar  vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz tar. št. 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.

1. Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 2932 - Notranji etri in njihovi halogenski
sulfo-, nitro- in nitrozoderivati

- Ciklični acetali in notranji hemiac-
etali in njihovi halogenski, sulfo-
nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  Vendar  vrednost vseh upora-
bljenih materialov iz tar. št. 2909 ne 
sme presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št..

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 Heterociklične spojine samo s het-
eroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 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 heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.  Vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št.  2932, 2933 in 
2934 ne sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna

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

ex  30. pgl. Farmacevtski izdelki razen: Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št. , 
kot je tar. št.  izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. , pod pogojem , da nji-
hova vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarne.

3002 Človeška kri; živalska kri, pripravl-
jena za uporabo v terapevtske, 
profilaktične ali diagnostične  
namene; antiserumi in druge 
frakcije krvi in modificirani imu-
nološki izdelki, ne glede na to, ali 
so pridobljeni z uporabo bioteh-
noloških procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov (razen kva-
sovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali več, ki so pomešani za
terapevtske ali profilaktične
namene ali nepomešani izdelki za
te namene, pripravljeni v odmer-
jene doze ali v oblike ali pakiranje
za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. , vštevši druge materiale iz tar. 
št.  3002. Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugo:

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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-- človeška kri Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna.

-- živalska kri pripravljena za terape-
vtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št.  3002. Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina in serumskih globu-
linov

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, krvni globulin in se-
rumski globulin

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna.

-- drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št. 3002. Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna.

3003 in 
3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 
3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava, pri kateri  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št. , 
kot je tar. št.  izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali iz tar. št.  3003 
ali 3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

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

jo v drugo tar. št. , kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabljajo
materiali iz tar. št.  3003 ali 3004
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in

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

ex 31. pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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 kemična gnojila, ki 
vsebujejo dva ali tri gnojilne ele-
mente  dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; izdelki iz tega poglavja v 
obliki tablet ali podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto teže razen 
za:

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pase uporabljajo
materiali, ki so uvrščeni v isto tar.
št. pod pogojem, da njihova vred-
nost ne presega 20 % cene izdel-
ka franko tovarna, in

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

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev  sulfat

- 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 črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahk pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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 za strojenje 
rastlinskega porekla.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3205 Lak barve; preparati, predvideni v  
3. opombi v tem poglavju, na osnovi 
"lak barv"1

Izdelava iz materialov iz katere koli tar 
št., razen materialov iz tar. št. 3203, 
3204 in 3205. Materiali, uvrščeni v 
tar. št. 3205 pa 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 33. pgl. Eterična olja in rezinoidi; parfumer-
ijski, kozmetični ali toaletni izdelki, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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 Eterična olja (brez terpenov ali s ter-
peni), vključno zgoščena (trda) olja 
(concretes) in čista olja; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj v masteh, v 
neeteričnih oljih, voskih ali 
podobno, dobljeni z ekstrakcijo 
eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; 
stranski terpenski izdelki, dobljeni z 
deterpenacijo eteričnih olj; vodni 
destilati in vodne raztopine eteričnih 
olj

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. , vštevši materiale iz druge 
"skupine"2 v tej tar. št. Materiali, 
uvrščeni v isto skupino, se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da nji-
hova 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 površinsko aktivna 
sredstva, pralni preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni izdelki, 
paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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-
tna olja ali olja, dobljena iz bitumi-
noznih mineralov, pod pogojem da 
predstavljajo manj kot 70 ut.%

Operacije rafiniranja in/ali en ali več 
specifičnih procesov.3

ali
Druge operacije, pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. , kot je tar. št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna.

1. Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo
kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.

2. Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
3. Za specialne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3

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

status blaga s poreklom

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

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo last-

nost voska iz tar. št.  1516,
- maščobnih kislin, ki niso kemično

definirane ali maščobnih industr-
ijskih alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št.  3823

- materialov iz tar. št. 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 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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 škrobi 
(npr. preželatinizirani in esterificirani 
škrobi); lepila na osnovi škrobov ali 
na osnovi dekstrina ali drugih modi-
ficiranih škrobov:

- Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. , vštevši druge materiale iz tar. 
št.  3505.

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

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108.

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

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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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36. pgl. Razstreliva; pirotehnični izdelki; 
vžigalice; piroforne zlitine; določeni 
vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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 uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. 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 plošče in plan filmi, 
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
iz kakršnega koli materiala, razen  iz 
papirja, kartona ali tekstila; fotograf-
ski plani filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

- Plan filmi za trenutno (hitro)barvno
fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., 
razen v tar. št.  3701 ali 3702. Lahko 
pa se uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št.  3702, pod pogojem, da nji-
hova 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 uvrščajo v drugo tar. št.  
razen v tar. št.  3701 ali 3702. Lahko 
pa se uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št.  3701 ali 3702, pod 
pogojem, da njihova skupna vred-
nost ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

3702 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi 
za svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnega koli materiala, razen iz 
papirja, kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutno (hitro) fotografijo, 
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v katero koli tar. št. 
, razen v tar. št.  3701 ali 3702.

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

3704 Fotografske plošče, filmi, papir, kar-
ton in tekstil, osvetljeni toda neraz-
viti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v katero koli tar. št. 
razen v tar. št.  3701 do 3704.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 38. pgl. Razni izdelki kemične industrije, 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št.  , 
kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, uvrščeni v isto 
tar. št., 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 mešanica
z mineralnimi olji z več kot 30
ut. % grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
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 talolje Rafiniranje surovega talolja. Izdelava, pri kateri vred-
nost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko 
tovarna.

ex 3805 Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega  sulfatnega ter-
pentinskega olja.

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

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

ex 3807 Lesni katran (lesna katranska 
smola)

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

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, 
herbicidi, sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih 
za prodajo na drobno ali kot prepa-
rati ali kot izdelki (npr. žveplani trak-
ovi, stenji, sveče in muholovke)

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospeševanje barvanja 
ali fiksiranje barvil ter drugi izdelki in 
pripravki (npr. sredstva za apreturo 
in jedkanje), ki se uporabljajo v tek-
stilni, 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 
površin; talila in drugi pomožni 
preparati za spajkanje in varjenje; 
praški 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, prepa-
rati za preprečevanje oksidacije, za 
preprečevanje kopičenja smole, za 
izboljšanje viskoznosti, preparati za 
preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za mineralna olja 
(vštevši bencin) ali za druge 
tekočine, ki se uporabljajo v iste 
namene kot mineralna olja:

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvrščeni v  tar. št.  3811 ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

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

3812 Pripravljeni pospeševalci vulkaniza-
cije; sestavljeni plastifikatorji za 
gumo in plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu; antioskidanti in drugi sestav-
ljeni stabilizatorji za gumo in plas-
tične mase

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

3813 Preparati in polnila za aparate za 
gašenje požara; napolnjene gran-
ate za gašenje požara

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

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; pripravl-
jena sredstva za odstranjevanje pre-
mazov

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

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

status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6041

TURČIJA - PRILOGA 8

3818 Kemični elementi, dopirani za upor-
abo v elektroniki, v obliki kolutov, 
ploščic ali v podobnih oblikah; 
kemične spojine, dopirane za upor-
abo v elektroniki

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

3819 Tekočine za hidravlične zavore in 
druge pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki ne vsebujejo 
ali vsebujejo manj kot 70 ut.% naft-
nega olja ali olj, dobljenih iz bitumi-
noznih mineralov

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

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in pripravljeni 
diagnostični ali laboratorijski 
reagenti s podlogo ali brez nje, 
razen tistih iz  tar. št.  3002 ali 
3006

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

3823 Industrijske monokarboksilne  
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski maščobni 
alkoholi

- Industrijske monokarboksilne
maščobne kisline; kisla olja iz
rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,  
kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši  druge materiale iz tar. 
št.  3823.

3824 Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra, 
kemični izdelki in preparati kemične 
industrije in sorodnih industrij 
(vštevši tiste, ki so sestavljeni iz 
mešanic naravnih izdelkov), ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, oszanki iz proizvodnje 
kemične ali sorodnih industrij, ki 
niso navedeni in ne zajeti na dru-
gem mestu:

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Naslednji iz te tarifne številke:

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

Naftenske kisline, njihove v vodi 
netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 
2905

Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali etanolaminov, 
tiofeniranih sulfonskih oljnih kis-
lin, pridobljenih iz bituminoznih  
mineralov in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Sušilci za vakumske cevi

Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina

Amoniakova voda in surovi amo-
niak (izkoriščeni oksid) dobljen s 
prečiščevanjem svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi estri

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bijo materiali, ki se uvrščajo v isto tar. 
št., pod pogojem, da njihova  vred-
nost ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

Fuzelno in dipelovo olje

Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione

Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja ali 
tekstila ali brez nje

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

3901 do 
3915

Plastične mase v primarnih oblikah; 
odpadki, ostružki in ostanki iz plas-
tike; razen za tar. št. ex 3907 in 
3912, za kateri so pravila določena 
v nadaljevanju:

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Izdelki adicijske homopolimeriza-
cije, pri kateri enojni monomer
prispeva več kot 99 ut.% celotne
vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna in 

- vrednost katerega koli  uporabl-
jenega materiala iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna1.

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

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

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

ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz polikarbon-
ata in akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS)

- Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali  uvrščajo v drugo tar. št. kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo materiali, ki se uvrščajo v isto 
tar. št.,  pod pogojem ,da njihova 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna1

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz iste 
tar. št. kot je proizvod ne presega 
20 % cene izdelka franko tovarna

3916 do 
3921

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

- Ploščati izdelki, bolj kot le površin-
sko obdelani ali rezani v druge ob-
like, razen pravokotnih (vštevši
kvadratne); drugi izdelki, bolj  ob-
delani kot le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost katerega 
koli 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.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št.
3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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-- izdelki adicijske homopolimeriza-
cije, pri kateri enojni monomer
prispeva več kot 99 mas.% celot-
ne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost   vseh uporabljenih mate-

rialov ne presega 50 % cene izdel-
ka franko tovarna, in

- vrednost katerega koli uporabl-
jenega materiala iz. 39. poglavja
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vred-
nost katerega koli upora-
bljenih materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava, pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna1.

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

ex 3916 in 
ex 3917

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materi-

alov ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna, in

- vrednost katerega koli materiala,
uvrščenega v isto tar. št. kot je
izdelek, 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 termoplastične soli, 
ki je kopolimer etilena in metakrilne 
kisline in je delno nevtralizirana z ioni 
kovine, predvsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz iste 
tar. št., kot je izdelek,  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 plastičnih mas, metalizirane Izdelava iz visoko prosojnih poliestr-
skih folij debeline manj kot 23 
mikronov1.

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

3922 do 
3926

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

ex 40. pgl Kavčuk in izdelki iz kavčuka in 
gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št. izdelka.

1. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št.
3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po te‘i.

2. Za visoko prosojne folije se štejejo: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardnerjevim   Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-
16, t.i.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4001 Laminirane plošče ali krpe kavčuka 
za čevlje

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka.

4005 Mešanice kavčuka, nevulkaniz-
irane, v primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih

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

4012 Protektirane ali rabljene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali gume 
z zračnimi komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in ščitniki iz 
gume:

- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum.

- Drugo Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.,  razen iz tar. št. 4011 ali 
4012.

ex 4017 Izdelki iz kavčuka Izdelava iz kavčuka.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 4102 Surove kože ovac ali jagnjet, brez 
volne

Odstranjevanje volne s kože  ovac ali 
jagnjet  z volno.

4104 do 
4107

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

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož .

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

4109 Lakasto usnje in  lakasto plastovito 
usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 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, ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev (razen svilo-
prejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4302 Strojeno ali obdelano krzno, sestav-
ljeno:

- Plošče, križi, kvadrati in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vštevši  z rezan-
jem in sestavljanjem nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega krzna.

- Drugo Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna.

4303 Oblačila, oblačilni dodatki in drugi 
krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna iz 
tar. št. 4302.

ex 44. pgl. Les in lesni izdelki; lesno oglje; 
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št.  izdelka.

ex 4403 Les, grobo obdelan (štirikotno 
tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa,olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega.

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali cepljen, 
rezan ali luščen, skobljan, brušen 
ali topo ali zobato dolžinsko spojen, 
debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s 
topim ali zobatim dolžinskim spajan-
jem.

ex 4408 Furnirski listi in listi za vezane 
plošče debeline do 6 mm, sestavl-
jen in drug les, žagan po dolžini, 
rezan ali lupljen, skobljan ,brušen  
ali lepljen  s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem, debeline do 
6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem.

ex 4409 Les, profiliran po vsej dolžini kat-
erega koli roba ali strani,  skobljan 
ali ne, brušen ali topo ali zobato 
dolžinsko spojen ali ne:

- Brušeni ali topo ali zobato dolžins-
ko spojeni

Brušenje  ali topo ali zobato 
dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne
letve

Predelava v obliki palic, vencev  ali 
okrasnih letev.

ex 4410 do 
ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne 
letve za notranjo dekoracijo in 
druge oblikovane plošče

Predelava v obliki palic, vencev in 
okrasnih letev.

ex 4415 Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, 
bobni in podobna embalaža, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na 
določeno velikost.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4416 Sodi, kadi, vedra  in drugi sodarski 
izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neob-
delanih, razen razžaganih na dveh 
glavnih površinah.

ex 4418 - Stavbno pohištvo in leseni izdelki
za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Lahko pa se upora-
bljajo celičaste lesene plošče, sko-
dle in opaži.

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

ex 4421 Trščice za vžigalice; lesne kljukice 
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št., 
razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45. pgl. Pluta in plutasti izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

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

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknas-
tih celuloznih materialov; recikliran 
papir ali karton (ostanki  in odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 48. pgl. Papir in karton; izdelki iz papirne 
kaše, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 4811 Papir in karton, samo s črtami ali 
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4816 Karbon papir, samokopirni papir in 
drug papir za kopiranje in 
prenašanje (razen tistih iz tar. št. 
4809); matrice za razmnoževanje in 
ofsetne plošče iz papirja, v škatlah 
ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, 
dopisnice in karte za dopisovanje iz 
papirja ali kartona; kompleti za dop-
isovanje v škatlah, vrečkah, notesih 
in podobnih pakiranjih, iz papirja in 
kartona

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in druge 
posode za pakiranje iz papirja, kar-
tona, celulozne vate ali listov ali tra-
kov iz celuloznih vlaken

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 določene veliko-
sti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo 
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl. Tiskane knjige, časopisi, slike in 
drugi izdelki grafične industrije, 
rokopisi, tipkana besedila in načrti, 
razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

4909 Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, tiskane, 
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki 
ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši 
koledarske bloke:

- Koledarji vrste "večni" ali z zamen-
ljivimi bloki na  podlagah, ki niso iz
papirja ali kartona

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

- Drugo Izdelava iz materialov  ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

ex 50. pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot 
je tar. št. izdelka.

ex 5003 Svileni odpadki (vštevši zapredke, 
neprimerne za odvijanje, odpadke 
preje in raztrgane tekstilne materi-
ale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpad-
kov.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5004 do ex 
5006

Svilena preja in preja iz odpadkov 
svile

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače pre-
delanih za predenje,

- drugih naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače pripravl-
jenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše 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 sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
netiskane tkanine ne presega 
47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex 51. pgl. Volna, fina ali groba živalska dlaka; 
preja in tkanine iz konjske žime; 
razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5106 do 
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe žival-
ske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz:1

- surove svile ali iz odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali kako
drugače predelanih za predenje, 

- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače  pripravl-
jenih za predenje, 

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava  iz enojne preje1.

- Drugi Izdelava iz:1

- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna 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. Bombaž, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

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

status blaga s poreklom

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

Preja in sukanec iz bombaža Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih
za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 
5212

Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje. 1

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna 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 uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

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

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

status blaga s poreklom

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

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken; papirna preja

Izdelava iz:1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače pripravljenih
za predenje, 

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, 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 sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna 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 mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

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

status blaga s poreklom

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

Preja, monofilamenti in sukanec iz 
umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz: 1

- surove svile ali ostankov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali 

- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sin-
tetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje.1

- Druge Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod pogojem, 
da vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5 cene 
izdelka franko tovarna.

5501 do 
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5508 do 
5511

Preja in sukanec za šivanje iz umet-
nih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz:1

- surove svile ali odpadkov svile, mi-
kanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,

- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
netiskane tkanine ne presega 
47,5 % cene izdelka franko tovarna.

ex 56. pgl. Vata, klobučevina 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,
- kemičnih materialov ali tekstilne

kaše ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602 Klobučevina,vključno z impreg-
nirano, prevlečeno ali laminirano:

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Iglana klobučevina Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne

kaše.

Lahko pa se uporabljajo:
- polipropilenski filament iz tar. št.

5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št.

5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz

tar. št. 5501, pri katerih je v vseh
primerih denominacija vsakega fila-
menta ali vlakna nižja od 9
deciteksov, pod pogojem, da nji-
hova vrednost ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vla-

ken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov ali tekstilne

kaše.

5604 Niti in vrvi iz gume, prekrite s tek-
stilnim materialom; tekstilna preja, 
trakovi in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, impregnirani, prevlečeni, 
obloženi z gumo ali plastično maso

- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s
tekstilom

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

- Drugo Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače pre-
delanih za predenje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali

- materialov za izdelavo papirja.

5605 Metalizirana preja,  posukana ali ne, 
izdelana iz tekstilne preje ali trakov 
ali podobnega iz tar. št. 5404 ali 
5405, kombinirana s kovino v obliki 
niti, traku ali prahu ali prevlečena s 
kovino

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače predelanih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- materialov za izdelavo papirja.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5606 Posukana preja in zviti trak in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 
(razen iz tar. št. 5605 in posukane 
preje iz konjske žime); ženiljska 
preja (vključno kosmičeno ženiljsko 
prejo); efektno vozličasta preja

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače  predelanih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše ali

- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl. Preproge in druga tekstilna talna 
prekrivala:

- Iz iglane klobučevine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne

kaše.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamen-

ta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št.

5503 ali 5506 ali
- filamentni traki iz polipropilena iz

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

- Iz druge klobučevine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako

drugače pripravljenih za predenje,
ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sintetičnih ali umetnih fila-

mentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za pre-
denje.

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Kombinirane z gumijasto nitjo Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače pripravljenih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, 

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
netiskane tkanine ne presega 
47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5805 Ročno tkane tapiserije (vrste gobe-
lin, flandrijske, aubusson, beauvais, 
in podobne) in z iglo izdelane tapis-
erije (npr. z drobnim in križnim vbo-
dom),    konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

5810 Vezenine v metraži, trakovih ali 
motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvršče-

ni v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in 

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

5901 Tekstilne tkanine, prevlečene z lepi-
lom ali škrobnimi snovmi, ki se upo-
rabljajo za zunanjo vezavo knjig in 
podobne namene: tkanine za kopi-
ranje; platna, pripravljena za sli-
kanje, toge tkanine (buckram) in 
podobne tkanine, ki se uporabljajo 
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5902 Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje in najlona, poliestra 
in viskoznega rajona velike jakosti:

- Z vsebnostjo do, vštevši   90
mas. %  tekstilnih materialov 

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše.

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevlečene ali prekrite 
ali laminirane s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
netiskane tkanine ne presega 
47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5904 Linolej, vštevši rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazana prevlečena ali prekrita,  
razrezana v oblike ali ne

Izdelava iz preje.1

5905 Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prev-
lečene ali prekrite ali laminirane z
gumo, plastičnimi masami ali
drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za pre-
denje,

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

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

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

status blaga s poreklom

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

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost uporabljene 
netiskane tkanine ne presega 
47,5 % cene izdelka franko tovarna.

5906 Gumirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar. št. 5902:

- Pletene ali kvačkane tkanine Izdelava iz:1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Druge tkanine iz sintetične fila-
ment preje, ki vsebuje več kot 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge Izdelava iz preje.

5907 Tekstilne tkanine, drugače impreg-
nirane, premazane, prevlečene ali 
prekrite; poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, termostabi-
liziranje, dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost proti krčenju, 
trajna končna 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 mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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5908 Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, 
sveče, ipd.;žarilne mrežice za plin-
sko razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke , 
impregnirani ali neimpregnirani:

- Žarilne mrežice za plinske
svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materia-
lov za svetilke.

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,  
kot je tar. št. izdelka.

5909 do 
5911

Tekstilni izdelki, za industrijsko upo-
rabo:

- Diski ali obroči za poliranje, razen
iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin 
ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporablja-
jo pri izdelavi papirja ali v druge te-
hnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino, prev-
lečene ali prekrite ali ne, cevaste
ali neskončne, z eno ali več osno-
vami in/ali votki ali ravno tkane z
več osnovami in/ali votki iz tar. št.
5911

Izdelava iz:1

- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena2,
-- preje, večnitne, iz poliamida,

prekrite, impregnirane ali  prev-
lečene s fenolno smolo,

-- preje iz sintetičnih tekstilnih   vlak-
en iz aromatičnih poliamidov, dob-
ljenih z polikondenzacijo m-
fenilendiamina in izoftalne
kisline,

-- monofilamenta iz politetrafluor-
etilena, 2

-- preje iz sintetičnih tekstilnih    vlak-
en iz poli-p-     fenilentereftalami-
da,

-- preje iz steklenih vlaken, prekrite s
fenolno smolo in ojačene z akrilno
prejo2,

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

-- naravnih vlaken,  

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-
en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

- Drugo Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih in nečesanih ali
kako drugače obdelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz: 1

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače obdelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

61. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki, pleteni 
ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali drugačnim
sestavljanjem, iz dveh ali več kos-
ov  pletene ali kvačkane tkanine,
ki je urezana v določeno obliko ali
neposredno pridobljena v do-
ločeno obliko

Izdelava iz preje.1,2

- Drugi Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en,  nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače obdelanih  za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

ex 62. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso  
pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje 1,2.

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej uvodno opombo 6

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in 
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki, 
ženska, dekliška in za dojenčke, 
vezeni

Izdelava iz preje. 2

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

ex 6210 in 
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prev-
lečenih s folijo iz aluminiziranega 
poliestra

Izdelava iz preje 2..

ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, če 
vrednost uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna 2  .

6213 in 
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe, 
rute, naglavne rute, tančice in 
podobni izdelki:

- Vezeni Izdelava iz nebeljene enojne
preje.1,2

ali

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

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje. 1,2

ali

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, merceriz-
iranje, termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za odpornost 
proti krčenju, trajna končna 
obdelava, obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje  
vozlov), pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine iz tar. 
št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % 
cene izdelka franko tovarna.

6217 Drug gotov pribor za oblačila, deli 
oblačil ali, pribora za oblačila, razen 
tistih iz tar. št. 6212:

1. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
2. Glej uvodno opombo 6

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Vezeni Izdelava iz  preje.2

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

- Ognjevarna oprema iz tkanin, pre-
vlečenih s folijo aluminiziranega
poliestra

Izdelava iz  preje.2

ali

Izdelava iz neprevlečene tka-
nine,pod pogojem, da vrednost upo-
rabljene neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka franko 
tovarna.2

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvršče-

ni v drugo tar. št., kot  je tar. št.
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; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni izdelki; 
krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,  
kot je tar. št. izdelka.

6301 do 
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz netkanih ma-
terialov

Izdelava iz:2

- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne

kaše.

- Drugi:

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

ali
Izdelava iz nevezene tkanine (razen 
pletene ali kvačkane), pod pogojem,

1. Glej uvodno opombo 6.
2. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.
3. Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali 

kvačkanih tkanin ( rezanih ali pletenih neposredno v oblike) glej uvodno opombo 6.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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da vrednost uporabljene nevezene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna.

-- drugi Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1,2

6305 Vreče in vrečke, ki se uporabljajo za 
pakiranje blaga

Izdelava iz:3

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlak-

en, nemikanih ali nečesanih ali
kako drugače obdelanih za pre-
denje, ali

- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše.

6306 Ponjave, platnene strehe in zunanje 
platnene navojnice (tende); šotori; 
jadra (za plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za tabor-
jenje

- Netkani Izdelava iz: 2,3

- naravnih vlaken  ali
- kemičnih materialov ali tekstilne

kaše.

- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne
preje.

2,3

6307 Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje za 
oblačila

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 zavit-
kih za prodajo na drobno

Vsak predmet  v garnituri mora izpol-
njevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če 
ne bi bil v garnituri. Predmeti brez 
porekla pa se lahko vključijo, če nji-
hova skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko tovarna.

ex 64. pgl. Obutev; gamaše in podobni izdelki; 
razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., razen spajanja gornjih delov, 
pritrjenih na notranje podplate ali 
druge komponente podplatov iz tar. 
št. 6406.

1. Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali 
kvačkanih tkanin ( rezanih ali pletenih neposredno v oblike) glej uvodno opombo 6.

2. Glej uvodno opombo 6.
3. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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6406 Deli obutve (vštevši zgornje dele, 
pritrjene ali ne na podplate, razen 
na zunanje podplate), odstranljivi 
vložki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka

ex 65. pgl. Pokrivala in njihovi deli, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

6503 Klobuki in druga pokrivala iz 
klobučevine, izdelani iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 
6501, vštevši tudi podložene ali 
okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken.1

6505 Klobuki in druga pokrivala,   pleteni 
ali kvačkani ali izdelani iz čipke, 
klobučevine ali drugih tekstilnih tka-
nin (razen trakov), tudi okrašena ali 
podložena; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala,  okrašene 
ali podložene ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken1  

ex 66. pgl. Dežniki, sončniki, sprehajalne pal-
ice, palice stolčki, biči, korobači in 
njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

6601 Dežniki in sončniki (vštevši palice 
dežnike, vrtne sončnike in podobne 
dežnike)

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 uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, cementa, 
azbesta, sljude ali podobnih materi-
alov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 6803 Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812 Izdelki iz azbesta,izdelki iz  mešanic 
na podlagi azbesta iz mešanic na 
podlagi azbesta in magnezijevega 
karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št.

1. Glej uvodno opombo 6.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 6814 Izdelki iz sljude, vštevši aglomer-
irano ali rekonstituirano sljudo, na 
podlagi iz papirja, kartona ali drugih 
materialov

Izdelava iz obdelane sljude  (vštevši 
aglomerirano ali rekonstituirano).

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 70. pgl Steklo in stekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 7003, 
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

7006 Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, emaj-
lirano ali drugače obdelano, toda 
neokvirjeno ali nespojeno z drugimi 
materiali

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali 
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7008 Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7009 Steklena ogledala, z okvirjem ali 
brez njega, vštevši tudi vzvratna 
ogledala

Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001.

7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, 
fiole, ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vlaganje, 
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih izdelkov, če vred-
nost nebrušenih steklenih izdelkov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7013 Stekleni izdelki za namizno  in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 7010 
ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih izdelkov, če vred-
nost nebrušenih steklenih
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sitotiska), 
ročno pihanje steklenih izdelkov, če 
vrednost ročno 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 rezanih niti, ali
- steklene volne.

ex 71. pgl. Naravni in kultivirani biseri, dragi in 
poldragi kamni; plemenite kovine, 
kovine, platirane s plemenitimi kovi-
nami in izdelki iz njih, imitacija nak-
ita; kovanci; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 7101 Naravni ali kultivirani biseri, obdel-
ani, začasno nanizani zaradi lažjega 
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, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali 
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali 
7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična 
separacija plemenitih kovin iz tar. št. 
7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 
7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z 
navadnimi kovinami.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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- Polpredelane (polizdelki) ali v obli-
ki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih 
kovin.

ex 7107, ex 
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kovi-
nami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neob-
delanimi plemenitimi kovinami.

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih 
biserov, dragih ali poldragih kamnov 
(naravnih, sintetičnih ali rekonstrui-
ranih)

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

7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.
ali

Izdelava iz delov navadne kovine, 
neprekritih ali neprevlečenih s ple-
menitimi kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih materia-
lov ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

7207 Polizdelki iz železa ali nelegiranega 
jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 
7202, 7203, 7204 ali 7205.

7208 do 
7216

Ploščati valjani izdelki, palice, kot-
niki in profili iz železa ali nelegi-
ranega jekla

Izdelava iz ingotov  ali drugih prima-
rnih oblik iz tar. št. 7206.

7217 Hladno vlečena žica iz železa ali 
nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7207.

ex 7218, 
7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki, 
palice, kotniki in profili iz nerjavnega 
jekla

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

7223 Hladno vlečena žica iz nerjavnega 
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz  tar. št. 
7218.

ex 7224, 
7225 do
7228

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

Izdelava iz ingotov  ali drugih prima-
rnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 
7224.

7229 Hladno vlečena žica iz drugih vrst 
legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 
7224.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 73. pgl. Železni in jekleni izdelki; razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206.

7302 Deli za železniške in tramvajske tire, 
iz železa ali jekla; tirnice, vodila in 
zobate tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi deli 
kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna 
ležišča, klini za tirna ležišča, 
podložne plošče pričvrščevalne 
ploščice, distančne palice, drugi 
deli, posebej konstruirani za postav-
ljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206.

7304,
 7305 in 
7306

Cevi in votli profili iz železa ali jekla 
(razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206, 
7207, 7218 ali 7224.

ex 7307 Pribor za cevi in votle profile, iz ner-
javnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izre-
zovanje navojev, urezovanje in pes-
kanje kovanih polizdelkov, katerih 
vrednost ne presega 35 % cene 
izdelka franko tovarna.

7308 Konstrukcije (razen montažnih kon-
strukcij iz tar. št. 9406) in deli kon-
strukcij (npr. mostovi in elementi za 
mostove, vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali jekla; 
pločevine, palice, kotniki in profili in  
cevi in podobno, pripravljeni za 
uporabo v konstrukcijah; iz  železa 
ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in 
profili iz tar. št. 7301 pa se ne smejo 
uporabljati.

ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. št. 
7315 ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna.

ex 74. pgl. Baker in bakreni izdelki, razen: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št.,kot je tar. št. izdel-
ka, in 

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7401 Bakrov kamen, cementni baker 
(precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

7402 Nerafinirani baker; bakrene anode 
(pozitivne elektrode) za elektrolizo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

7403 Rafinirani baker in bakrove zlitine, 
surovi:

- Rafinirani baker Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani baker,
ki vsebuje druge elemente 

Izdelava iz rafiniranega surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov.

7404 Bakrovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot 
je tar. št. izdelka.

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 75. pgl Nikelj in nikljevi izdelki, razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 76. pgl. Aluminij in izdelki iz aluminija; razen 
za: 

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7602 Aluminijasti odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 7616 Izdelki iz alumini, razen gaze, tka-
nin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za 
ojačanje in podobnih  materialov 
(vštevši neskončne trakove) iz alu-
minijaste žice, in ekspandirane 
kovine iz aluminija

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabljajo
gaza, tkanine, rešetke, mreže,
ograje, tkanine za ojačanje in
podobni materiali (vštevši tudi
neskončne trakove) iz aluminijaste
žice ali ekspandirane kovine iz alu-
minija in

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

 77. pgl. Rezervirano za morebitno prihodnjo 
uporabo HS 

ex 78. pgl. Svinec in svinčeni izdelki, razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka in

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

7801 Surovi svinec:

- Rafinirani  svinec Izdelava iz obdelanega svinca ("bul-
lion" ali "work").

- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
št. 7802.

7802 Svinčeni odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka in

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in odpadki iz tar. 
št. 7902.

7902 Cinkovi odpadki in ostanki Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 80. pgl. Kositer in kositrni izdelki; razen za: Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki iz tar. 
št. 8002.

8002 in 
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi 
kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št. izdelka.

81. pgl. Druge navadne kovine; kermeti; nji-
hovi izdelki:

- Druge  navadne kovine; ob-
delane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, uvrščenih v 
isto tar. št., kot  je tar. št. izdelka, ne 
presega 50 % cene izdelka franko 
tovarna.

- Druge Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št. izdelka.

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice in 
vilice iz navadnih kovin; njihovi deli 
iz navadnih kovin; razen za: 

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka.

8206 Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 
do 8205 v garniturah za prodajo na 
drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št. 
razen 8202 do 8205. Vendar pa se 
orodje iz tar. št. 8202 do 8205 
lahko vstavi v garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15 % cene gar-
niture franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8207 Izmenljivo orodje za ročno obdelov-
alne priprave na mehanični pogon 
ali brez njega ali za obdelovalne 
stroje (npr. za stiskanje, kovanje, 
prerpezovanje, narezovanje in vre-
zovanje navojev, vrtanje, vtiskanje,  
grezenje, rezkanje, struženje ali 
navijanje ali odvijanje vijakov), 
vštevši matrice za izvlačenje ali istis-
kanje kovine in orodje za vrtanje 
sten in zemlje

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

ex 8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nena-
zobljenimi (vštevši vrtnarske nože), 
razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka. Lahko pa se upor-
abljajo ročaji in rezila iz navadnih 
kovin.

8214 Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za 
striženje,  mesarske ali kuhinjske 
sekače, mesarske sekire in noži za 
sekljanje mesa, noži za papir); gar-
niture in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi pilice za 
nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka. Lahko pa se upor-
abljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215 Žlice, vilice, zajemalke, penovke, 
lopatice za serviranje kolačev, noži 
za ribe, noži za maslo, prijemalke za 
sladkor in podoben kuhinjski in 
namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka. Lahko pa se upor-
abljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83. pgl. Razni izdelki iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka.

ex 8302 Drugo okovje, pribor (fitingi) in 
podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična zapirala 
za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka. Lahko pa se upor-
abijo materiali iz tar. št. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka franko 
tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8306 Kipci in drugi okraski iz navadnih 
kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka. Lahko pa se upor-
abljajo tudi materiali iz tar. št. 8306, 
če njihova vrednost ne presega 
30 % cene izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl. Jedrski reaktorji; kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi deli; 
razen za: 

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 uvrščeni v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  izdelka.1

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

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge 
pare (razen kotlov za centralno kur-
javo s toplo vodo, ki lahko proizva-
jajo paro z nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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. št. 8402, in pomožne 
naprave za kotle za centralno kur-
javo

Izdelava, pri kateri
se  vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot sta 8403 ali 
8404.

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

8406 Turbine na vodno in drugo paro Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

8407 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig s svečkami, z 
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem 
bata

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

8408 Batni motorji z notranjim zgorevan-
jem, na vžig 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 izključno ali 
pretežno za motorje iz tar. št. 8407 
ali 8408

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

1. To pravilo se uporablja do 31.decembra 1998

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

status blaga s poreklom

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



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6075

TURČIJA - PRILOGA 8

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

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

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

8412 Drugi pogonski stroji in motorji Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40 % cene izdelka franko tovarna.

ex 8413 Tlačne črpalke z rotacijskim giban-
jem

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 ventilator-
jem na motorni pogon in elementi 
za spreminjanje temperature in 
vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri kat-
erih vlažnosti ni mogoče posebej 
regulirati

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

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge 
naprave za hlajenje ali zamrzovanje, 
električni in drugi; toplotne črpalke, 
razen klimatizacijskih naprav iz tar. 
št. 8415

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

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

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8419 Stroji in naprave za lesno industrijo, 
za proizvodnjo papirne kaše in kar-
tona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot proizvod, uporabljajo samo do
vrednosti 25 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, 
razen za kovine ali steklo in valji 
zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, 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 občutlji-
vostjo  5 cg ali večjo), vključno 
stroje za štetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja teže; 
uteži in tehtnice vseh vrst

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali raz-
kladanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar.
št.8431, uporabljajo samo do
vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8429 Buldožerji, angledožerji, grejderji, 
stroji za nabijanje in cestni valjarji, 
mehanske lopate, ravnalniki, skrep-
erji, bagri,  nakladalniki z lopato, 
samovozni:

- Cestni valjarji

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar.
št.8431, uporabljajo samo do
vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, 
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov ali rud; 
ovni in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar.
št.8431, uporabljajo samo do
vrednosti 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ex 8431 Deli, primerni za uporabo izključno 
ali pretežno s cestnimi valjarji

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

8439 Stroji za izdelavo celuloze iz vlak-
nastih celuloznih materialov  ali za 
izdelavo ali končno obdelavo 
papirja ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
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 
kaše, papirja ali kartona, vštevši 
stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
kot izdelek, 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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št,  ki se uporabljajo 
v tekstilni industriji

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

ex 8448 Pomožni stroji in naprave za upor-
abo s stroji iz tar. št. 8444 in  8445

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

8452 Šivalni stroji, razen strojev za šivaje 
knjig iz tar. št. 8440; omarice, sto-
jala in pokrovi, predvideni za šivalne 
stroje; igle za šivalne stroje:

- Šivalni stroji (samo verižni vbod), z
glavami z maso do 16 kg brez mo-
torja ali do 17 kg z motorjem

- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,

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

- uporabljeni mehanizmi za zatego-
vanje niti,  kvačkanje in cik-cak so
že 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. št. 8456 do 
8466

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

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, 
računski stroji, stroji za avtomatsko 
obdelavo podatkov, razmnoževalni 
stroji, stroji za spajanje)

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

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; mod-
elne plošče; modeli za kalupe; 
kalupi za kovino (razen  kalupov za 
ingote), kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali plas-
tične mase

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

8482 Kotalni ležaji Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8484 Tesnila iz kovinskih listov, kom-
binirana z drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; garniture 
tesnil, različne po sestavi materiala, 
v vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

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

8485 Deli strojev ali naprav brez elek-
tričnih priključkov, izolatorjev, tuljav, 
kontaktov ali drugih električnih 
delov, ki niso navedeni ali zajeti 
drugje v tem poglavju

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

ex 85. pgl. Električni stroji in oprema ter njihovi 
deli; aparati za snemanje in 
reprodukcijo zvoka; aparati za sne-
manje in repodukcijo televizijske 
slike in zvoka ter deli in pribor za te 
izdelke; razen za: 

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 električni genera-
torji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali,  uvrščeni v tar. št.
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 Električni generatorski agregati in 
rotacijski pretvorniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali,  uvrščeni v tar. št.
8501 ali 8503, skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

ex 8504 Napajalniki za stroje za avtomatično 
obdelavo podatkov

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

ex 8518 Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki 
vštevši zvočnike v zvočnih omar-
icah; avdio-frekvenčni električni  
ojačevalniki; kompletni električni 
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalni-
kom ali brez njega, glasbeni 
avtomati na plošče,kasetni mag-
netofoni in drugi aparati za 
reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgra-
jene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov 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  
videotuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

8522 Deli in pribor, uporabni izključno ali 
pretežno z aparati  iz tar. št. 8519 
do 8521

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

8523 Pripravljeni  prazni nosilci za zvočna 
in podobna snemanja drugih 
pojavov, razen izdelkov iz 37. 
poglavja

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8524 Plošče, trakovi in drugi posneti nos-
ilci,  vključno z zvočnimi in drugimi 
podobno posnetimi pojavi, vključno 
matrice in galvanske odtise za 
proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz 
37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za
izdelavo plošč

- 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, uvrščeni v tar. št.
8523, 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.

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radio-
telegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, 
vštevši oddajnike z vgrajenim spre-
jemnikom ali aparatom za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka; televizijske 
kamere; videokamere za snemanje 
posamičnih slik in druge videosne-
malne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

8526 Radarji, pomožne naprave za radi-
onavigacijo in aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, 
vštevši sprejemnike, kombinirane v 
istem ohišju z aparatom za sne-
manje ali reprodukcijo zvoka ali z 
uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

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

status blaga s poreklom

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno  
primerni za uporabo z aparati iz tar. 
št. 8525 do 8528:

- Izključno ali  pretežno primerni za
uporabo pri aparatih za videosne-
manje in reprodukcijo slike

- Drugi

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

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

8535 
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in 
izklapljanje ali zavarovanje elek-
tričnih tokokrogov ali za povezavo z 
električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
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, plošče, pulti, mize, omare in 
druge osnove, opremljene z dvema 
ali več aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536, za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vštevši tiste z vdelanimi inštrumenti 
ali aparati iz 90. poglavja, razen 
komutacijskih aparatov iz tar. št. 
8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 8541 Diode, tranzistorji in podobni pol-
prevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso razrezane 
v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materi-

ali uvrščeni v drugo tar. št., kot je
tar. št.  izdelka, in

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna.

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

8542 Elektronska integrirana vezja in mik-
rosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri se v okviru zgornje meje
vsi materiali, uvrščeni v tar. št.
8541 ali 8542 skupaj uporabljajo
samo do vrednosti 10 % cene
izdelka franko tovarna.

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

8544 Izolirana žica (vštevši lakirano  ali 
elektrolitsko oksidirano žico),  kabli 
(vštevši koaksialne kable) in drugi 
izolirani električni vodniki, s konek-
torjem ali brez; kabli iz optičnih 
vlaken, kombinirani z električnimi 
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 ščetke, 
oglje za svetilke, oglje za baterije in 
drugi izdelki iz grafita ali drugega 
oglja, s kovino ali brez nje, za elek-
trične namene

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

8546 Električni izolatorji iz kakršnega koli 
materiala

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

8547 Izolirni deli za električne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v celoti 
iz izolirnega materiala ali samo z 
manjšimi kovinskimi komponentami 
(npr. tulci z navojem), vdelanimi 
med stiskanjem izključno zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 
8546; cevi za električne vodnike in 
spojke zanje, iz navadnih kovin, 
obložene z izolirnim materialom

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8548 Odpadki in ostanki primarnih celic, 
primarnih baterij in  električnih aku-
mulatorjev; iztrošene primarne 
celice; iztrošene primarne baterije 
in iztrošeni električni akumulatorji; 
električni deli strojev ali aparatov, ki 
niso navedeni ali zajeti drugje v tem 
poglavju

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

ex 86. pgl. Železniške ali tramvajske lokomo-
tive,vozni park in njihovi deli; 
železniški ali tramvajski tirni sklopi 
in pribor in njihovi deli;mehanska 
(vključno elektromehanska) oprema 
za prometno signalizacijo vseh vrst; 
razen za: 

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

8608 Železniški in tramvajski tirni sklopi in 
pribor; mehanska (vštevši elek-
tromehanska) oprema za signaliza-
cijo, varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v železniškem, tramva-
jskem in cestnem prometu, 
prometu na notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, pristaniščih  ali 
letališčih; njihovi deli

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 železniških ali 
tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen za: 

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

8709 Samovozni delovni vozički, brez 
naprav za dviganje ali manipuliranje, 
ki se uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vlečna vozila, ki se upora-
bljajo na peronih železniških postaj; 
njihovi deli 

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

jo  v drugo tar. št., kot je tar. št.
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, vštevši tista, ki so 
opremljena z orožitvenimi sredstvi; 
njihovi deli

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8711 Motorna kolesa (vštevši mopede) in 
kolesa s pomožnim motorjem, z 
bočno prikolico ali brez nje; bočne 
prikolice:

- Z batnim motorjem z izmeničnim
notranjim zgorevanjems prostorn-
ino cilindra:

-- 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 uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov 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 krogličnih ležajev Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v  tar. št. 8714.

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

8715 Otroški vozički in njihovi deli Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga 
vozila, nesamovozna; njihovi deli

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 za: 

Izdelava, pri kateri  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo  v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka.

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

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št., vštevši druge materiale iz tar. 
št.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 
izdelkov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka.

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

89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče kon-
strukcije

Izdelava, pri kateri  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo  v drugo tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka. Ne sme se 
uporabljati ladijske trupe iz tar. št. 
8906 .

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

ex 90. pgl. Optični, fotografski, kinematograf-
ski, merilni, kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški inštrumenti in 
aparati; njihovi deli in pribor; razen 
za: 

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 Optična vlakna in snopi iz optičnih 
vlake,  kabli iz optičnih vlaken razen 
iz tar. št. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vštevši kontaktne leče), prizme, 
zrcala in drugi optični elementi, iz 
kakršnega koli materiala, nemonti-
rani, razen takih  optično neobdela-
nih steklenih elementov 

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9002 Leče, prizme, zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnega koli materi-
ala, montirani, ki so deli ali pribor 
instrumentov ali aparatov, razen 
takih  optičnih neobdelanih  stek-
lenih elementov

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

9004 Očala in podobni izdelki, korektivni, 
zaščitni ali drugi 

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

ex 9005 Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi in 
njihova stojala, razen astronomskih 
refrakcijskih teleskopov in njihovih 
podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 Fotografski aparati, razen kine-
matografskih kamer, fotografski 
bliskovni aparati in bliskovne 
žarnice, razen bliskovnih žarnic z 
električnim vžigom

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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, vštevši tiste z vgrajenimi aparati 
za snemanje ali reprodukcijo zvoka

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9011 Optični mikroskopi, vštevši tiste za 
mikrofotografijo, mikrokine-
matografijo ali mikroprojekcijo

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 inštrumenti in 
aparati

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

9015 Geodetski (vštevši fotogrametrijski, 
oceanografski, hidrološki. meteo-
rološki, geofizikalni inštrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljino-
meri

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

9016 Tehtnice z občutljivostjo  5 centigra-
mov (0,05g) ali več , z utežmi ali 
brez njih

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

9017 Inštrumenti in aparati za risanje, 
označevanje ali matematično 
računanje (npr. risalni aparati, 

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

pantografi, kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska računala, 
računala  v obliki okrogle plošče); 
ročni inštrumenti za merjenje 
dolžine (npr. merilne palice in trak-
ovi, mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali zajeti 
v tem poglavju

9018 Medicinski, kirurški, zobozdravniški 
in veterinarski inštrumenti in aparati, 
vštevši scintigrafske, druge elektro-
medicinske aparate in aparate za 
preiskavo vida:

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli 
tar. št. vštevši materiale iz tar. št. 
9018.

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

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

status blaga s poreklom

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 masažo; aparati za psihološka 
testiranja; aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, 
umetno dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 
mehaničnih delov in zamenljivih fil-
trov

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 preizkušanje 
trdote, natezne trdnosti, ali odpor-
nosti na tlak, elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala (npr.: 
kovin, lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase)

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

9025 Hidrometri in podobni  merilniki, ter-
mometri, pirometri,  barometri, vlag-
omeri in  psihrometri, tudi 
kombinacije teh inštrumentov, z 
možnostjo registriranja ali brez nje

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

9026 Inštrumenti in aparati za merjenje ali 
kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali 
drugih  spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, man-
ometri, merilniki toplote); razen 
inštrumentov in aparatov iz tar. št. 
9014, 9015, 9028 ali  9032

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9027 Inštrumenti in aparati za fizikalne ali 
kemične analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, aparati 
za analizo plina ali dima); inštru-
menti in aparati za merjenje ali kon-
trolo viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti ali 
podobno, inštrumenti in aparati za 
kalorimetrijska, akustična in 
fotometrijska merjenja ali kontrolo ( 
vštevši ekspozimetre); mikrotomi

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

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje pli-
nov, tekočin ali električne energije, 
vštevši merilnike za njihovo umer-
janje:

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

- Drugi Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

9029 Števci vrtljajev, števci proizvod-
nje,taksimetri,  kilometrski števci, 
števci korakov in podobno; 
kazalniki hitrosti in tahometri, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 
ali 9015; stroboskopi

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

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji 
in drugi inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo električnih 
veličin, razen merilnikov iz tar. št. 
9028; inštrumenti in aparati za mer-
jenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, 
rentgenskih, kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih  sevanj

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

9031 Inštrumenti, aparati in stroji za mer-
jenje ali kontrolo, ki niso  navedeni 
ali zajeti drugje v tem poglavju; pro-
jektorji profilov

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

9032 Inštrumenti in aparati za avtomatsko 
regulacijo ali krmiljenje

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9033 Deli in pribor (ki niso navedeni ali 
zajeti drugje v tem poglavju) za 
stroje, naprave, inštrumente 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 uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov 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 kateri vrednost vseh uporabl-

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

- pri kateri vrednost vseh uporabl-
jenih materialov brez porekla ne
presega vrednosti uporabljenih
materialov s poreklom.

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

9110 Kompletni  mehanizmi za osebne ali 
druge ure, nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (mehanizmi v kompletih); 
nekompletni  mehanizmi za osebne 
ali druge ure, sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabl-

jenih materialov ne presega 40 %
cene izdelka

franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje

materiali, uvrščeni v tar. št. 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 Ohišja za osebne ure in  deli ohišij Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvršča-

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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 Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne  
vrste za druge proizvode iz tega 
poglavja in  deli zanje

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
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. št. HS Poimenovanje blaga
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da 

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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9113 Jermenčki in zapestnice za ročne 
ure in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, platiranih ali ne
ali prevlečeni 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. Orožje in strelivo; njuni deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 94. pgl. Pohištvo; posteljnina, žimnice, nos-
ilci za žimnice, blazine in podobni 
polnjeni izdelki; svetilke in druga 
svetila, ki niso navedena ali zajeta 
drugje; osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno; 
montažne zgradbe;
razen za: 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo  tar. št., 
kot je tar. št.  izdelka.

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdel-
ano nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne presega 
300g/m2

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je 
že pripravljena za uporabo v  tar. št. 
9401 ali 9403, pod pogojem, da:
- njena vrednost ne presega 25 %

cene izdelka franko tovarna in
- so vsi drugi uporabljeni materiali že

s poreklom in se uvrščajo v druge
tar. št., razen tar. št. 9401 ali
9403.

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

9405 Svetilke in druga svetila, vštevši 
reflektorje in njihove dele, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje; osvetljeni 
znaki, osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, s trajno pritrjenim svet-
lobnim virom, in njihovi deli, ki niso  
navedeni ali zajeti drugje

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

9406 Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50 % cene izdelka franko tovarna.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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ex 95. pgl. Igrače, rekviziti za družabne igre in 
šport; njihovi deli in pribor; razen 
za: 

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka.

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli (v 
merilu) in podobni modeli za igro, 
vštevši tudi s pogonom; sestavl-
janke  vseh vrst

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

ex 9506 Palice za golf in njihovi deli Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot  
je tar. št. izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko uporabijo 
grobo obdelani kosi.

ex 96. pgl. Razni izdelani izdelki, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, rast-
linskega ali mineralnega izvora za 
rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za 
rezljanje iz istih tar. št.

ex 9603 Metle in ščetke (razen metel iz pro-
tja ter ščetk iz materialov  podlasičje 
ali veveričje dlake), mehanične pri-
prave za čiščenje podov, ročne, 
brez motorja: soboslikarski vložki in 
valji, brisalniki za pod  in omele

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

9605 Potovalni kompleti (neseserji) za 
osebno nego, za šivanje ali 
čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v garnituri mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, 
če ne bi bil vključen v garnituro. 
Lahko pa se vključijo predmeti brez 
porekla, če njihova skupna vrednost 
ne presega 15 % cene garniture 
franko tovarna.

9606 Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, 
gumbi za srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani gumbi

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

jo v drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka, in

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

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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Priloga III

Potrdilo EUR.1 o prometu blaga in  zahteva za potrdilo EUR.1 o prometu blaga

Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je
treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s  tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Pristojni organi držav članic Skupnosti in Slovenije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati
pooblaščenim 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 omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko
številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni 
trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo 
ali drugače pripravljeni za odtisko-
vanje, vštevši trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za žige, pre-
pojene ali neprepojene, s škatlo ali 
brez nje

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

jo v drugo tar. št., kot  je tar. št.
izdelka, in

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

ex 9613 Vžigalniki piezo Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz tar. št. 9613 ne presega 
30 % cene izdelka franko tovarna.

ex 9614 Tobačne pipe ali glave za pipe Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št.  izdelka.

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

status blaga s poreklom

(1) (2) (3)                          ali (4)
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POTRDILO O PROMETU BLAGA

 (1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”     
 (2) Izpolnite samo, ~e to zahtevajo predpisi izvozne dr`ave ali teritorija.

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava) (85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava) 
(navedba neobvezna)

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________

������������������������������������������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 eno-
ta (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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2320%(

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

15. Vlo‘en je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
to~nosti tega potrdila.

...............................................................................................
�NUDM�LQ�GDWXP�

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.

                                                          @ig

 .....................................................................................
��SRGSLV�
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

(1) ^e blago ni pakirano, navedite {tevilo izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”

1. Izvoznik (ime, polni naslov, dr‘ava)
(85�����������������1R��$����������

3UHGQR�L]SROQLWH�REUD]HF��SUHEHULWH�QDYRGLOD�QD�KUEWQL�VWUDQL

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

____________________________________________________
                                           in

____________________________________________________

             (navesti dr‘ave, skupine dr‘av ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, dr‘ava) 
(navedba neobvezna)

4. Dr‘ava, skupina dr‘av ali 
teritorij porekla proiz-
vodov

5. Namembna dr‘ava, skupina dr‘av 
ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neob-
vezna)

7. Opombe

8. Zaporedna {tevilka; oznake in {tevilke, {tevilo in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga

9. Bruto te‘a(kg) 
ali druga mer-
ska enota 
(l,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 priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predlońil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo
prilońenega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega
blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

                                                                                           ..................................................

                                                                                                                (Kraj in datum)

                

                                                                                           ...................................................

                                                                                                                     (Podpis)

(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene
izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA  IV

Izjava na računu

Izjava na računu,  katere  besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba
natisniti.

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom  (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavljam, da, razen če ni drugače jasno
navedeno  ima to blago preferencialno ...........(2) poreklo.

Turška inačica :

Isbu belge (Gumruk Onay No :...(1)) kapsamindaki maddelerin ihracatcisi, aksi acikca belirtilmedikce, bu madde-
lerin..............(2 ) tercihli menseli maddeler oldugunu beyan eder.

Angleška inačica:

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).

...................................................................................3  

                             (Kraj in datum)

.................................................................................. 4

      (Podpis izvoznika, dodatno mora biti  jasno
    navedeno ime osebe, ki je podpisala  izjavo)

                                                

---------------------------------------------------

(1) Kadar  izjavo na računu  izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena  protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka
pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen
prostor.

(2) Navedba porekla izdelkov.  

(3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije če v samem dokumentu.  

(4) Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na
navedbo imena podpisnika.
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Priloga V

Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti,
 za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena, 

navedenih v zaporedju  poglavij in tarifnih številk  HS

1. poglavje 
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 -

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710 -

ex 0711 -

0712 do 0714
8. poglavje

ex 9. poglavje -

10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje

ex 1302  -

1501 do 1514 
ex 1515 -

ex 1516 -

ex 1517 in
ex 1518 -

ex 1522 -

16. poglavje

1701

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in 
smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0710 40 00 (nekuhane ali kuhane v pari ali 
vreli vodi), zamrznjene

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, začasno konzervirane (na 
primer : z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali  drugih raztopinah za konzervi-
ranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

Kava, čaj in začimbe, razen mate čaja iz tarifne številke 0903

Pektinske snovi, pektinati in pektati

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij) in njihove 
frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora  in njihove frakcije,  deloma ali v celoti hidro-
genirani, interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda 
nadalje  nepredelani,razen hidrogenskega ricinusovega olja, znanega kot "opalni vosek"

Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene užitne maščobe

Ostanki predelave maščob ali  živalskih in rastlinskih voskov, razen degrasa (strojarska 
maščoba)
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ex 1702 -

1703
1801 in 1802

ex 1902 -

ex 2001 -

2002 in 2003

ex 2004 -

ex 2005 -

2006 in 2007

ex 2008 -

2009

ex 2106  - 

2204
2206

ex 2207 -

ex 2208 -

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302 

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in  mešanice 
umetnega ali naravnega meda; karamelni sladkor, razen tistega iz tarifnih  številk  1702 11 
00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 in 1702 90 10

Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev, klobas  in podobnega ali mesa in drobovine vseh vrst, vključno z 
maščobami kakršnekoli vrste

Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz rodu Capsicum, razen 
sladkih paprik ali pimenta, gobe in olive, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen  v kisu ali ocetni kislini, zamrzn-
jene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006,  razen krompirja v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, in sladke koruze

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,  razen  v kisu ali ocetni kislini, nezam-
rznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006,  razen krompirja v obliki moke, zdroba ali 
kosmičev, in sladke koruze

Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, razen kikirikijevega masla, palmovih jeder, koruze, jama, sladkega krompirja in 
podobnih užitnih delov rastlin, ki vsebujejo  5 ut. % ali več  škroba, listov vinske trte, hmel-
jevih poganjkov in drugih podobnih užitnih delov rastlin

Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi 

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih 
pridelkov, navedenih v tem seznamu

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih 
pridelkov, navedenih v tem seznamu
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2083. Uredba o začasni uporabi sprememb in
dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo

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 Turčijo

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 Turčijo (Uradni list RS, št. 45/00), se
spremeni in dopolni v naslednjem:

1) i) točka 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“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, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da
ugotoviti, prva cena, ki se za izdelke dokazljivo plačuje v eni
od pogodbenic.”

2) 3. in 4. člen se spremenita tako, da se glasita:

“3. člen
Kumulacija v Turčiji

1. Ne glede na določbe 2. člena izdelki veljajo za
izdelke s poreklom iz Turčije, če so bili tam pridobljeni in
vključujejo materiale s poreklom iz Turčije, Slovenije, Češ-
ke republike, Estonije, Romunije, Litve, Bolgarije, Polj-
ske, Madžarske, Slovaške republike, Latvije, Islandije,
Norveške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Evrop-
ske skupnosti2, v skladu z določbami protokola o pravilih
o poreklu, priloženega k sporazumom med Turčijo in vsa-
ko od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava,
opravljena v Turčiji presega tisto, omenjeno v 7. členu
tega protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Turčiji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Turčije samo, kadar je tam
dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom iz katere koli od držav, omenjenih v prvem odstav-
ku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s
poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost upo-
rabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Turčiji.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Turčiji,
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 protokolu.

4. člen
Kumulacija v Sloveniji

1. Ne glede na določbe 2. člena izdelki veljajo za
izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in
vključujejo materiale s poreklom iz Slovenije, Turčije, Bol-
garije, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške re-
publike, Litve, Estonije, Latvije, Romunije, Islandije, Nor-
veške, Švice (vključno z Liechtensteinom)1 ali Evropske
skupnosti2, v skladu z določbami protokola o pravilih o
poreklu, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsa-
ko od teh držav, pod pogojem, da obdelava ali predelava,
opravljena v Sloveniji presega tisto, omenjeno v 7. členu
tega protokola. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih mate-
rialov s poreklom iz katere koli od držav, omenjenih v prvem
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
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 protokolu.”

3) 12. člen se spremeni tako, da se glasi:

“12. člen
Načelo teritorialnosti

“1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstav-
ka tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga
s poreklom, določeni v II. oddelku, v eni od pogodbenic
izpolnjeni neprekinjeno.

2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena, se blago s pore-
klom, izvoženo iz ene od pogodbenic v drugo državo, ko se
vrne, šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:

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

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

3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne bo vplivala obdelava ali
predelava, opravljena izven ene od pogodbenic na materia-
lih, izvoženih iz ene od pogodbenic in ponovno tam uvože-
nih pod pogojem, da:

(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od
pogodbenic ali so pred njihovim izvozom bili obdelani ali
predelani bolj, kot so nezadostni postopki, navedeni v 7. čle-
nu ; in

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z ob-

delavo ali predelavo izvoženih materialov; in

1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo  s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

2 Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s
poreklom iz Evropske skupnosti, ki so omenjeni v seznamu v Prilogi V
k temu protokolu.

1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo  s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

2 Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s
poreklom iz Evropske skupnosti, ki so omenjeni v seznamu v Prilogi V
k temu protokolu.
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ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven ene
od pogodbenic ob uporabi določb tega člena ne presega
10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za
katerega se ugotavlja status blaga s poreklom.

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobi-
tev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne
uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven ene
od pogodbenic. Vendar, kjer se v seznamu v Prilogi II za
določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek upo-
rablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez
porekla, vključenih na ozemlju ene od zadevnih pogodbe-
nic, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pri-
dobljeno izven ene od pogodbenic z uporabo določb tega
člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega od-
stavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse
stroške, nastale izven pogodbenic, 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 in ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v
drugem odstavku 6. člena.

7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmonizirane-
ga sistema.

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

4) V 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. in 32. členu se
besedilo “omenjeno v 4. členu” nadomesti z “omenjeno v 3.
in 4. členu”.

5) V 21. in 26. členu se beseda »ekujev« nadomesti z
»evrov«.

6) V zadnjem pododstavku šestega odstavka 15. člena
se datum “31. december 1998” nadomesti z “31. decem-
ber 2000”.

7) V 26. členu se sklicevanje na “CN23” nadomesti z
“CN22/CN23”.

8) 30. člen se spremeni tako, da se glasi:

“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,

izraženim v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi
uvoznici.

Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določi-
la država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki
zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračuna-
ni 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 pogodbenice pregleda v
evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valu-
tah pogodbenice. 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.”

9) V Prilogi I, opomba 5.2, se med “umetni filamenti” in
“sintetična rezana vlakna iz polipropilena” doda “prevodni
filamenti”.

10) V Prilogi I, opomba 5.2, se peti primer (“Taftana
preproga,...........pogoj glede teže.”) črta.



Stran 6104 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6105



Stran 6106 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6107

18) Za Prilogo IV se doda:

“ Priloga V
Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti,

za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena,
navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS

1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 – Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana,

jogurt, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani
ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710 – Vrtnine, razen sladke koruze iz tarif-

ne številke 0710 40 00 (nekuhane
ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrz-
njene

ex 0711-  Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne
številke 0711 90 30, začasno kon-
zervirane (na primer: z žveplovim diok-
sidom, v slanici, v žveplani vodi ali dru-
gih raztopinah za konzerviranje), ven-
dar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano

0712 do 0714
8. poglavje
ex 9. poglavje – Kava, čaj, začimbe, razen mate čaja iz

tarifne številke 0903
10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje
ex 1302 – Pektinske snovi, pektinati in pektati
1501 do 1514
ex 1515 – Druge rastlinske masti in olja, nehlapna

(brez jojoba olja in njegovih frakcij) in nji-
hove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
toda kemično nemodificirani

ex 1516 – Masti in olja živalskega ali rastlinskega
izvora in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani, rafini-
rani ali nerafinirani, toda nadalje ne-
predelani, razen hidrogenskega rici-
nusovega olja, znanega kot +opalni
vosek*

ex 1517 in
ex 1518 – Margarine, nadomestki svinjske masti in

druge pripravljene užitne maščobe
ex 1522 – Ostanki predelave maščob ali živalskih

in rastlinskih voskov, razen degrasa
(strojarska maščoba)

16. poglavje
1701
ex 1702 – Drugi sladkorji, vključno s kemično či-

sto laktozo, maltozo, glukozo in frukto-
zo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez
dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in mešanice umetnega ali
naravnega meda; karamelni sladkor, ra-

zen tistega iz tarifnih številk 1702 11
00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702
50 00 in 1702 90 10

1703
1801 in 1802
ex 1902 – Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot

20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih
vodnih nevretenčarjev, klobas in podob-
nega ali mesa in drobovine vseh vrst,
vključno z maščobami kakršne koli vrste

ex 2001 – Kumare in kumarice, čebula, močno za-
činjeni mango, plodovi iz rodu Capsi-
cum, razen sladkih paprik ali pimenta,
gobe in olive, pripravljene ali konzervira-
ne v kisu ali ocetni kislini

2002 in 2003
ex 2004 – Druge vrtnine, pripravljene ali konzervi-

rane drugače, razen v kisu ali ocetni
kislini, zamrznjene, razen izdelkov iz ta-
rifne številke 2006, razen krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in
sladke koruze

ex 2005 – Druge vrtnine, pripravljene ali konzervi-
rane drugače, razen v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen izdelkov iz
tarifne številke 2006, razen krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in
sladke koruze

2006 in 2007
ex 2008 – Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin,

drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu, razen kikiri-
kijevega masla, palmovih jeder, koruze,
jama, sladkega krompirja in podobnih
užitnih delov rastlin, ki vsebujejo 5 ut. %
ali več škroba, listov vinske trte, hmelje-
vih poganjkov in drugih podobnih užit-
nih delov rastlin

2009
ex 2106 – Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi
2204
2206
ex 2207 – Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo al-

kohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov navedenih v tem
seznamu

ex 2208 – Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo al-
kohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov navedenih v tem
seznamu

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302”

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2000.

Št. 333-10/2000-2
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l.r.
Podpredsednik
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2084. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi režima
izvoza in uvoza določenega blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in
58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živino-
reji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in
36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS,
št. 42/73), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temelj-
ne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 4. člena zakona
o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86),
drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju jedrske-
ga orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70) in točke C.2. Akta
o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope,
Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev
vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole
oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile
(Uradni list RS, št. 14/92) izdaja Vlada Republike Slove-
nije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi režima izvoza in

uvoza določenega blaga

1. člen
Na koncu 5. člena uredbe o določitvi režima izvoza in

uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99 in 1/00)
se pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se
glasi:

“– Republike Turčije, razen za blago, navedeno v prilo-
gi 2 k uredbi o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list
RS, št.______).”.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2000.

Št. 332-01/98-4
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2085. Uredba o oblikovanju cen distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slove-
nije

U R E D B O
o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode

za namene daljinskega ogrevanja

1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen

proizvodov in storitev, ki so po standardni klasifikaciji dejav-

nosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96)
razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo
vodo.

2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in

toplo vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje
ceno storitev na način, ki ga določa mehanizem za obli-
kovanje cen distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja v prilogi te uredbe, ki je njen se-
stavni del.

3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena

oblikovana v skladu s predpisi in velja na dan 31. maja
2000.

4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri ustanovitelj

oziroma lastnik podjetja na zahtevek zavezanca. Zahtevek
za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati podatke iz
5. člena te uredbe in elemente, ki so navedeni v 2. in 3.
točki priloge te uredbe.

Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka spo-
roči zavezanec Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 8 dni od odobri-
tve spremembe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredo-
vana ob spremembi cen.

5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebo-

vati naslednje podatke:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

– navedbo občin na območju katerih se opravljajo sto-
ritve navedenih dejavnosti,

– ceno po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter pov-
prečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in
odstotek povečanja teh cen v letih 1998, 1999 in v letu
2000 do datuma vložitve zahtevka,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov ter povprečno ceno za katero se vlaga zahtevek z datu-
mom predvidene uveljavitve,

– pregled fakturirane realizacije z navedbo količine pro-
dane storitve za posamezne vrste porabnikov po posamez-
nih mesecih za leta 1998, 1999 in v letu 2000 do datuma
vložitve zahtevka,

– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo struktu-
ro za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahte-
vek v letih 1998, 1999 in v letu 2000 do datuma vložitve
zahtevka,

– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za leti 1998 in 1999

– prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za leti 1998
in 1999.

6. člen
Zavezanec lahko uveljavi spremembo cene tudi na na-

čin, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke. V tem primeru



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6109

mora 8 dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti mini-
strstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehaniz-
mom.

Obvestilo mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

– navedbo občin na območju katerih se opravljajo sto-
ritve navedenih dejavnosti,

– kalkulacijo povprečne cene daljinskega ogrevanja v
skladu z elementi iz 3. in 4. točke priloge te uredbe,

– letno strukturo energentov potrebnih za proizvodnjo
toplote,

– trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe
in dolžino omrežja,

– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za leti 1998 in 1999

– prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) v letih 1998
in 1999,

– povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in
zadnjo povprečno izplačano bruto plačo.

7. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena te uredbe

zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene in
povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje, če povpreč-
na cena daljinskega ogrevanja presega 8.160 SIT/MWh na
dan 31. maja 2000.

8. člen
Ne glede na določila iz 7. člena te uredbe lahko

zavezanec, na osnovi predhodnega soglasja lastnika ozi-
roma ustanovitelja, pošlje na ministrstvo zahtevek za povi-
šanje izhodiščne cene in cen po mehanizmu za oblikova-
nje cen distribucije pare in tople vode za namene daljin-
skega ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje Ministrstva
za gospodarske dejavnosti in pripravi predlog Vladi Re-
publike Slovenije za določitev stopnje povišanja elemen-
tov cene.

Zahtevek mora vsebovati poleg podatkov iz 4. in 5.
člena te uredbe tudi mnenje ustanovitelja oziroma lastnika,
ki je odobril predlagano ceno.

9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če

oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2000 in velja 6 mese-

cev.

Št. 383-03/98-6
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

P R I L O G A

1. Cena za distribucijo pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja je praviloma sestavljena iz naslednjih
elementov:

– variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proi-
zvodnje in distribucije daljinske toplote ter se uporabnikom
obračunava kot cena za dobavljeno toplotno energijo oziro-
ma obseg odjema v SIT/MWh in

– fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je stroške
za obratovanje sistema ter se uporabnikom obračunava kot
cena za priključno moč v SIT/MW/leto.

2. Variabilni del cene praviloma zajema:
1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so

istočasno tudi distributerji toplotne energije:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, pre-

mog, les in drugo)
– stroške energije za obratovanje proizvodnih naprav
– stroške električne energije za pogon črpalk
– stroške vode in kemične priprave vode (KPV), če ti

stroški predstavljajo več kot 2% vrednosti vseh variabilnih
stroškov

2) pri samostojnih distributerjih toplotne energije:
– stroške nabavljene toplotne energije
– stroške električne energije za pogon črpalk
– stroške vode in KPV, če ti stroški predstavljajo več

kot 2% vrednosti vseh variabilnih stroškov.
3. Fiksni del cene praviloma zajema vse druge stroške

obratovanja sistema (tako pri proizvajalcih kot pri distributer-
jih daljinske toplote), in sicer:

– stroške materiala (brez stroškov energentov, nave-
denih v 3. členu)

– stroške storitev
– stroške dela
– stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja
– amortizacijo
– popravke vrednosti terjatev
– druge odhodke (stroške) poslovanja
– odhodke financiranja.
Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis

drobnega inventarja, pisarniški material in strokovno literatu-
ro, popisne razlike pri materialu, revalorizacije stroškov po-
rabe materiala in drobnega inventarja ter druge stroške ma-
teriala.

Stroški storitev vkjučujejo storitve pri pridobivanju ener-
gije, stroške transportnih storitev, najemnine, povračila stroš-
kov v zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in
bančnih storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne
premije in stroške drugih storitev.

Stroški dela vključujejo izplačane plače po ustrezni
kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah, vse
pripadajoče prispevke in davke ter z zakonom določene
osebne prejemke (regres, prehrana, stroški za prevoz na
delo in drugo).

Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati
normalno obratovanje sistema in njegovo uporabo do konca
predvidene življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo
stroške nabave vgradnih delov za stroje in naprave, nado-
mestne dele za opremo ter sredstva in material za vzdrževa-
nje osnovnih sredstev ter storitve v zvezi z vzdrževanjem
delovnih sredstev.

Amortizacija se praviloma obračunava po amortizacij-
skih stopnjah, ki jih priporoča Odbor za komunalno ener-
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getiko Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici
Slovenije.

Popravki vrednosti terjatev vključujejo odpise terja-
tev do višine, ki ne presega 3% letne fakturirane realizaci-
je.

Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za
varstvo človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso
odvisne od poslovnega izida.

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane
s financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, če je dejavnost
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogre-
vanja osnovna dejavnost podjetja. Če dejavnost distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja pred-
stavlja samo del dejavnosti posameznega podjetja, so v
odhodkih financiranja lahko vključeni samo odhodki financi-
ranja, ki izhajajo iz dejavnosti distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja

4. Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v
3. in 4. točki, naj bi cena za distribucijo pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja praviloma omogočala tudi
doseganje dobička, ki bi bil namenjen za nadaljnji razvoj
podjetja. Letno stopnjo dobička opredeli lastnik oziroma
ustanovitelj v letnem planu podjetja.

5. Sprememba variabilnega dela cene za samostoj-
ne proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi di-
stributerji toplotne energije se preračuna po naslednji
formuli:

∑
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Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
VCp = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo ozi-

roma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano
vrednost)

VC0p = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energi-
jo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na doda-
no vrednost)

ai = Ponder posamezne vrste energenta v strukturi
energentov za proizvodnjo toplote

Ei = Nova cena energenta v strukturi porabljenih ener-
gentov za proizvodnjo toplote

Eoi = Izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih
energentov za proizvodnjo toplote

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziro-
ma obseg odjema (VC0p) je cena toplotne energije, ki je bila
opredeljena za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot
izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema (VCp) je cena, ki je izračunana na osnovi te
metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih para-
metrov.

Izhodiščna cena energenta (E0i) v strukturi energentov
za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki
jo je proizvajalec toplotne energije plačal v izhodiščnem
obdobju. V ceni energenta morajo biti vključeni vsi stroški
na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve
(trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega ener-
genta, ki jo proizvajalec toplotne energije plača v spremlja-
nem mesecu. V ceni energenta morajo biti vključeni vsi
stroški na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse
dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Ponderji (ai) predstavljajo delež posameznega ener-
genta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota
vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100% ozi-
roma 1.

V odvisnosti od sistema se pri proizvodnji daljinske
toplote lahko uporabljajo naslednji energenti:

– plin
– EL kurilno olje
– mazut
– premog
– les
– odpadki
– električna energija za proizvodne potrebe in za po-

gon črpalk.
Poleg zgoraj navedenih energentov je v tej kategoriji

zgolj zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično
pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli upošteva poraba tistih energentov,
ki imajo več kot 2% delež v celotni porabi vseh energen-
tov.

6. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema se izračunavajo in vsklajujejo vsak mesec
glede na spremembe cen posameznih energentov iz 7.
točke te Priloge.

7. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne
distributerje toplotne energije se preračuna po naslednji
formuli:

∑
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Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
VCd = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo ozi-

roma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano
vrednost)

VC0d = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energi-
jo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na doda-
no vrednost)

bi = Ponder toplote ter energije in medija za prenos
toplote

Ei = Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij
za prenos toplote

E0i = Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo
in medij za prenos toplote

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziro-
ma obseg odjema (VC0d) je cena toplotne energije, ki je bila
opredeljena za vsakega samostojnega distributerja toplotne
energije kot izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku
veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema (VCd) je cena, ki je izračunana na osnovi te
metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih para-
metrov.
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Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in
medij za prenos toplote (E0i) je cena teh postavk, ki jo je
distributer toplotne energije plačal v izhodiščnem obdob-
ju. V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni vsi
stroški in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vklju-
čen.

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za
prenos toplote (Ei) je povprečna cena posamezne postav-
ke, ki jo distributer toplotne energije plača v spremljanem
mesecu. V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni
vsi stroški in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni
vključen.

Ponderji (bi) predstavljajo delež posamezne postavke v
strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma dele-
žev mora biti enaka 100% oziroma 1.

Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote so
predvidene naslednje postavke:

– nabavljena toplota
– električna energija za pogon črpalk.
Poleg zgoraj navedenih postavk je v tej kategoriji zgolj

zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pri-
pravljena voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih postavk, ki
imajo več kot 2% delež v porabi vseh postavk.

8. Nove cene za priključno moč (FC) se izračunavajo in
usklajujejo enkrat letno. Višina spremembe je odvisna od
sprememb indeksa cen proizvajalcev v industriji ter od spre-
memb višine povprečnih mesečnih bruto plač v RS, ki so
nastale od dneva uveljavitve te uredbe.

9. Za spremembo fiksnega dela cene tako za samo-
stojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distri-
buterji toplotne energije, kakor tudi za samostojne distribu-
terje toplotne energije, se izračuni opravijo po naslednji
formuli:

1=+ ba
Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
FC = Nova cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez

davka na dodano vrednost)
FC0 = Izhodiščna cena za priključno moč (SIT/MW/

leto) (brez davka na dodano vrednost)
P = Letno povprečje mesečnih bruto plač v RS
P0= Izhodiščna mesečna bruto plača v RS
I = Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremlja-

nem obdobju
I0 = Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS
a = Ponder mesečih bruto plač v RS
b = Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS
Izhodiščna cena za priključno moč (FC0) je cena za

priključno moč, ki je bila za vsakega proizvajalca ter samo-
stojnega distributerja toplotne energije opredeljena kot izho-
diščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za priključno moč (FC) je cena, ki je izraču-
nana na osnovi te metodologije in se spreminja s spremem-
bami vhodnih parametrov.

Izhodiščna mesečna bruto plača v RS (P0) je povpreč-
na mesečna bruto plača v RS v izhodiščnem obdobju. Vir
podatkov o višini mesečnih bruto plač je Statistični Urad
Republike Slovenije: Povprečne mesečne plače v podjetjih,
družbah in organizacijah.

Letno povprečje mesečnih bruto plač v RS (P) je
povprečje objavljenih mesečnih bruto plač v RS v zad-
njem 12-mesečnem obdobju. Vir podatkov o višini me-
sečnih bruto plač je Statistični Urad Republike Slovenije:
Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organi-
zacijah.

Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS (Io)
je indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v izhodiščnem
obdobju, preračunan na izhodiščni indeks maj 2000 = 100.
Vir podatkov o indeksu cen proizvajalcev v industriji je Stati-
stični Urad Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih.

Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremlja-
nem obdobju (I) je indeks cen proizvajalcev v industriji v RS
v zadnjem mesecu spremljanega obdobja, preračunan na
izhodiščni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o indeksu
cen proizvajalcev v industriji je Statistični Urad Republike
Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih.

Ponder mesečnih bruto plač v RS (a) predstavlja
delež bruto plač v strukturi fiksnih stroškov vsakega proi-
zvajalca oziroma samostojnega distributerja daljinske to-
plote.

Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS (b)
predstavlja delež ostalih fiksnih stroškov (brez bruto plač) v
strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca oziroma sa-
mostojnega distributerja daljinske toplote.

Vsota ponderja indeksa cen proizvajalcev v industriji
v RS in ponderja mesečnih bruto plač v RS mora biti
enaka 1.

2086. Sklep o dopolnitvi odloka o preoblikovanju
Inštituta za narodnostna vprašanja v javni
raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 11. člena zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) je Vlada Republike Slovenije
na 159. seji dne 25. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi odloka o preoblikovanju Inštituta za
narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

1. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka o preoblikovanju

Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
(Uradni list RS, št. 52/92 in 65/99) se doda nova druga
alinea:

– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike.
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2087. Sklep o določitvi blaga z dvojno rabo

Na podlagi 3. člena in prvega odstavka 7. člena zako-
na o izvozu blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 31/00) je
Vlada Republike Slovenije na 158. seji dne 18. maja 2000
sprejela

S K L E P
o določitvi blaga z dvojno rabo

1. člen
S tem sklepom se določa blago z dvojno rabo, ki se

lahko izvaža le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo,
pristojno za ekonomske odnose s tujino.

Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo
tretja, četrta, peta in šesta alinea.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 691-14/98-4
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

Seznam blaga za dvojno rabo je vsebovan v prilogi k
temu sklepu, ki je njegov sestavni del.

2. člen
V skladu s prvim odstavkom 7. člena zakona o izvozu

blaga z dvojno rabo da obvezno mnenje poleg Ministrstva za
zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za
notranje zadeve za blago, ki je v prilogi k temu sklepu,
obvezno mnenje tudi:

– Ministrstvo za okolje in prostor za blago, ki je na
tretjem mestu petmestne šifre (v nadaljevanju: »šifre«)
označeno s številko »2« in za blago, ki je na prvem mestu
šifre označeno s številko »0«;

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti za blago, ki je
na tretjem mestu šifre označeno s številko »3« in »4«;

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti za blago, ki
je na tretjem mestu šifre označeno s številko »0« ali »1«,
razen za blago, ki je na prvem mestu šifre označeno s
števiko »0«.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 332-07/2000-1
Ljubljana, dne 18. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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PRILOGA

SEZNAM BLAGA Z DVOJNO RABO

Ta seznam predstavlja udejanjanje mednarodno dogovorjenega nadzora nad blagom z dvojno rabo, vključno z
Wassenaarskim sporazumom, MTCR (Missile Technology Control Regime), NSG (Nuclear Suppliers Group),
Avstralske skupine in CWC (Chemical Weapons Convention).

SPLOŠNE OPOMBE 

1. Nadzor iz tega seznama ne preneha, če se izvaža nenadzorovano blago (vključno rastline), ki vsebuje eno ali več
nadzorovanih komponent v primeru, če je nadzorovana komponenta oz. če so nadzorovane komponente
osnovni elementi tega blaga ter jo oz. jih je mogoče fizično odstraniti ter jih porabiti za druge namene.

NAPOTILO: Pri presoji, ali je nadzorovano komponento mogoče šteti za osnovni element, je treba
upoštevati dejavnike količine, vrednosti, tehnološkega vložka (know-how) in druge
posebne okoliščine, ki lahko določijo, da je nadzorovana komponenta ali so nadzorovane
komponente osnovni element opazovanega blaga.

2. Nadzor nad tehnologijo, opredeljeno v tem seznamu, se nanaša na materialne oblike.

3. Blago, našteto v tem seznamu, se nanaša tako na novo kot na rabljeno blago.

OPOMBA o jedrski tehnologiji (OJT)

(upoštevati v povezavi z oddelkom E skupine 0)

Tehnologija, ki je v neposredni povezavi s katerim koli blagom iz Skupine 0, je predmet nadzora v skladu z navodili
Skupine 0.

Tehnologija za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” ostane pod nadzorom tudi, če jo je mogoče uporabljati za
nenadzorovano blago.

Izvozno dovoljenje za blago se določa, pod pogojem, da gre za istega končnega porabnika, tudi minimum tehnologije,
potrebne za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje in popravilo blaga.

Nadzor nad prenosom tehnologije se ne uporablja za informacije, ki so v splošni rabi, ali služijo temeljnim znanstvenim
raziskavam.

Splošna opomba o tehnologiji (SOT)

(upoštevati v povezavi z oddelkom E skupin od 1 do 9)

Nadzor nad "tehnologijo", ki je “potrebna” za “razvoj”, “proizvodnjo” ali za “uporabo” blaga pod nadzorom iz skupin od
1 do 9, se izvaja v skladu z določili skupin od 1 do 9.

Tehnologije, “potrebne” za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” ostanejo pod nadzorom tudi, če jih je mogoče uporabiti
za nenadzorovano blago.
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Izvozno dovoljenje se ne nanaša na minimum tehnologije, potrebne za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje in popravilo
blaga, ki ni predmet nadzora ali katerega izvoz je bil dovoljen.

NAPOTILO: To se ne nanaša na tehnologije popravil, podano v točkah 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a in 8E002.b.

Nadzor nad prenosom tehnologije se ne uporablja za informacije, ki so v javnem interesu, ki služijo temeljnim
znanstvenim raziskavam in najnujnejše minimalne informacije o patentnih napravah.

Splošna opomba o programski opremi (SOPO)

(ta opomba ima prednost pred katerim koli nadzorom v točki D skupin od 0 do 9)

Blago iz skupin od 0 do 9 tega seznama ni predmet nadzora, če gre za programsko opremo, ki je ali:

a. splošno dostopna javnosti, ker:

1. se prodaja iz skladišč za prodajo na drobno brez omejitev preko:
a. proste prodaje (vrednostni papirji)
b. naročil po pošti
c. naročil po telefonu

2. namenjena za vgradnjo brez nadaljnje pomoči dobavitelja; ali
NAPOTILO: Programska oprema iz točke a. te opombe, ki je zajeta v 5. skupini, v drugem

delu (Varnost podatkov), je predmet nadzora.

b. je v javnem interesu.

Definicije pojmov v seznamu

Skupine, v katerih posamezni pojmi nastopajo, so označene v oklepajih za navedbo posameznih pojmov.

1. “Natančnost” (2 6), ki se običajno meri s pojmi nenatančnosti, pomeni največji pozitivni ali negativni odklon
določene vrednosti od pričakovane standardne ali dejanske vrednosti.

2. “Aktivni sistemi kontrole letenja” (7) so sistemi, katerih naloga je preprečiti nezaželjeno gibanje letala, projektila
ali strukturne obremenitve s pomočjo avtomatske obdelave izhodnih podatkov večvrstnih senzorjev ter kasnejših
nujnih zaščitnih ukazov avtomatske kontrole.

3. “Aktivni piksel” (6 8) je en (posamezni) element polvodniškega zaporedja, ki ima, kadar je izpostavljen
svetlobnemu (elektromagnetskemu) sevanju, vlogo fotoelektričnega prenosnika.

4. “Prilagodilno krmiljenje” (2) pomeni krmilni sistem, ki prilagaja reakcije na pogoje med operacijo (v zvezi z ISO
2806-1980).

5. “Letalo” (1 7 9) pomeni zrakoplove s stalno pritrjenimi krili, s stožernimi krili, z rotacijskimi krili (helikopter), z
nagibnim rotorjem ali nagibnimi krili.

NAPOTILO: Glej tudi “civilna letala”.

6. “Z vsemi možnimi kompenzacijami” (2) pomeni, da so upoštevane vse proizvajalcu razpoložljive meritve za
zmanjšanje vseh sistematski položajnih napak določenega modela strojnega orodja.

7.  “Odklon kotnega položaja” pomeni največjo razliko med kotnim položajem in dejansko, zelo natančno
izmerjenim kotnim položajem, potem ko je okvir za obdelovanec premaknjen iz njegovega prvotnega položaja
(gl. VDI/VDE 2617, Osnutek: Vrtljive mize strojev za merjenje koordinat”).
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8. “Asimetrični algoritem” (5) je kriptografski algoritem, ki uporablja različne matematične ključe za enkripcijo in
dekripcijo.

9. “Način asinhronega prenosa” (ATM) (5) pomeni način prenosa, pri katerem so informacije organizirane po
celicah. Prenos je asinhron v smislu, da je ponovni nastop celic odvisen od želene ali trenutne bitne stopnje
(CCIT, priporočilo L. 113).

10. “Avtomatsko iskanje cilja” (6) pomeni tehniko obdelave, ki (kot output) avtomatsko in realnočasno določa in
zagotavlja ocenjene vrednosti najverjetnejšega položaja cilja.

11. “Časovni zamik propagacije osnovnega logičnega vezja” (3) pomeni časovno vrednost kasnitve propagacije, ki
je lastna osnovnemu logičnemu vezju znotraj “družine” “monolitskih integriranih vezij”. Kasnitev je lahko
določena za določeno “družino” bodisi kot kasnitev propagacije tipičnega osnovnega logičnega vezja, bodisi kot
tipična kasnitev propagacije osnovnega logičnega vezja.

NAPOTILO ŠT. 1: “Časovni zamik propagacije osnovnega logičnega vezja” ne smemo zamenjevati z
vhodno/izhodno kasnitvijo kompleksnih “monolitskih integriranih vezij”.

NAPOTILO ŠT. 2: “Družina” pomeni skupino integriranih vezij, ki jih, glede na proizvodno metodologijo in
specifikacijo, združuje:

a) ista programska oprema in hardware; 
b) isto oblikovanje in procesna tehnologija in
c) iste osnovne značilnosti.

12. “Temeljne znanstvene raziskave” (OJT, SOT) pomeni eksperimentalno ali teoretično delo, katerega izključni
namen je pridobivanje novih spoznanj temeljnih principov fenomenov ali opazovanih dejstev, in ki ni prvenstveno
usmerjeno v specifično praktično uporabo ali v praktični namen.

13. “Prednapetost” (merilec pospeška) (7) je izhodni podatek merilca pospeška, kadar merjenega pospeška ni.

14. “Predoblike ogljikovih vlaken” (1) so urejene oblike neprevlečenih ali prevlečenih ogljikovih vlaken, ki
predstavljajo okvir za vstavljanje “matrixa”, da nastane “sestavina”.

15. “IE” je ekvivalent “izračunskemu elementu”.

16. “KEV” (krog enake verjetnosti) (7) je merilo natančnosti; je premer kroga, usmerjenega na cilj, v katerem zadene
50% polnjenja.

17. “Kemični laser” (6) pomeni “laser”, v katerem nastajajo vzbujene vrste na podlagi energije, sproščene pri
kemični reakciji.

18. “Cirkulacijsko krmiljeni protivrtilni ali cirkulacijsko krmiljeni smerni nadzorni sistemi” (7) so sistemi, ki izkoriščajo
tok zraka preko aerodinamičnih površin za povečanje nadzora nad močmi, ki jih proizvajajo površine.

19. “Civilna letala” (1 7 9) so tista “letala”, ki so po oznakah vključena v sezname letalskih certifikatov, ki jih objavljajo
civilne letalske oblasti z namenom legalizacije komercialnih civilnih notranjih in zunanjih letalskih prog ali prog za
civilno, zasebno ali poslovno rabo.

NAPOTILO: Glej tudi “Letala”.

20. “Mešano vlakno” (1) pomeni mešanico filamentov (izmenjaje) termoplastičnih vlaken in ojačitvenih vlaken z
namenom proizvesti ojačitveno mešanico (matriks).

21. “Kominucija” (1) je postopek redukcije materiala na delce z drobljenjem ali mletjem.
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22. “Signalizacija po skupnem kanalu” (5) je način signaliziranja, pri katerem en sam kanal s pomočjo označenih
sporočil posreduje informacije v odvisnosti od številčnosti povezav, klicev in drugih informacij (kot se to
uporablja pri upravljanju mreže).

23. “Krmilnik komunikacijskega kanala” (4) je fizični vmesnik, ki krmili tok sinhronih ali asinhronih digitalnih
informacij. Je naprava, ki jo je mogoče vgraditi v računalnik ali telekomunikacijsko opremo z namenom
pridobitve komunikacijskega pristopa.

24. “Sestavina” (1 2 6 8 9) pomeni “matriks” in dodatno ali dodatne faze ter sestoji iz delcev, dlačic, vlaken ali
katerekoli njihove kombinacije, pripravljene za specifični namen ali namene.

25. “Sestavljena teoretična zmogljivost” (3 4) pomeni merilo za ocenjeno zmogljivost v enem milijonu teoretičnih
operacij v sekundi, ob predpostavki agregacije cenitvenih elementov.

NAPOTILO: Glej skupino 4, Tehnično opombo

26. “Sestavljena vrtljiva miza” (2) je miza, ki omogoča obdelovancu, da se vrti in niha okoli dveh nevzporednih osi, ki
ju je mogoče simultano koordinirati zaradi nadzora nad konturami.

27. “Izračunski element” (4) je najmanjša izračunska enota, ki še daje aritmetični ali logični rezultat.

28. “Krmiljena kontura” (2) sta dva ali več “številčno krmiljenih” pogonov, ki delujejo v skladu z navodili, ki določajo
naslednji željeni položaj in željeno stopnjo napajanja v tem položaju. Stopnje napajanja variirajo v medsebojnem
razmerju tako, da se dobi željena kontura oziroma oblika (v zvezi ISO/DIS 2806-1980).

29. “Kritična temperatura” (1 3 6) (včasih navedena 6tudi kot “temperatura prehoda”) posameznega
“supereprevodniškega” materiala je temperatura, pri kateri zgubi vso odpornost proti enosmernemu
električnemu toku.

30. “Kriptografija” (5) je disciplina principov, sredstev in metod preoblikovanja podatkov z namenom zakrivanja
vsebovane informacije, zaščite pred spremembo skrite informacije ali pred nje nepooblaščeno rabo .
“Kriptografija” se omejuje na preoblikovanje podatkov s pomočjo enega ali več tajnih parametrov (t.j.
kriptospremenljivk) ali s pomočjo vgrajenega ključa.

NAPOTILO: “Tajni parameter” je konstanta ali ključ, ki ni znan drugim oziroma ki je znan le znotraj skupine.

31. “Stopnja signalnega podatka” (5) je stopnja, kot je določena v priporočilu ITU 53-6, upoštevajoč dejstvo, da pri
binarni modulaciji baud (enota za hitrost prenosa informacij) in bit (enota za vsebino informacij) nista enaka. Biti
za kodirne, preverbene in sinhronizacijske funkcije se vštevajo.

NAPOTILO: 1. Pri določanju “stopnje signalnega podatka”se izvzemajo servisni in upravljalski kanali.
2. Je maksimalna enosmerna stopnja, t.j. maksimalna stopnja bodisi sprejema bodisi oddaje.

32. “Ogledala s popačeno sliko” (6), znana tudi kot prilagodljiva optična ogledala, pomeni ogledala, ki imajo:

a. eno enovito optično odbojno ploskev, ki je dinamično deformirana z namenom optično kompenzirati
dogodek pred ogledalom.

b. številne optično odbojne elemente, ki so lahko posamično ali dinamično razmeščeni po površini ogledala
z namenom optično kompenzirati dogodek pred ogledalom.

33. “Osiromašeni uran” (0) je uran, osiromašen v izotop 235.

34. “Razvoj” (SOT, OJT, povsod) se nanaša na vse faze pred serijsko proizvodnjo, kot so: oblikovanje, razvoj oblike,
oblikovalska analiza, oblikovalski koncept, sestava in testiranje prototipa, sheme pilotske proizvodnje, podatki o
obliki, postopek preoblikovanja podatkov o obliki v obliko proizvoda, oblika konfiguracije, integralna oblika,
izgled.
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35. “Difuzijska vezava” (1 2 9) je molekularna združitev najmanj dveh ločenih kovin v en kos s trdnostjo, ki je enaka
trdnosti najšibkejšega materiala.

36. “Digitalni računalnik” (4 5) je naprava, ki lahko v obliki ene ali več nepovezanih spremenljivk:

a. sprejema podatke
b. shranjuje podatke ali navodila v stalnih ali zamenljivih pomnilnikih
c. obdeluje podatke v smislu shranjenih zaporedij navodil, ki so spremenljiva
d. zagotavlja izhodne podatke
NAPOTILO: Spremembe shranjenih zaporedij navodil vključujejo zamenjavo stalnih pomnilnikov,

vendar ne tudi fizične menjave v vezjih ali medvezjih.

37. “Stopnja digitalnega prenosa” (5) je skupna bitna stopnja informacije, ki je neposredno posredovana na
katerikoli vrsti medija.

NAPOTILO: Glej tudi “Skupna stopnja digitalnega prenosa”.

38. “Neposredno hidravlično stiskanje” (2) je postopek deformiranja s pomočjo delovanja mehurja, napolnjenega s
tekočino, neposredno na obdelovanca.

39. “Stopnja zdrsa z delovne točke” (žiroskopi) (7) je časovna stopnja izhodnega odklona od željenega. Sestoji iz
spremenljivih in sistemskih komponent in se izraža kot ekvivalent vhodnemu kotnemu odklonu na časovno enoto
ob upoštevanju prostora.

40. “Dinamično prirejeno usmerjanje” (5) pomeni avtomatično preusmerjanje prometa na podlagi zaznave in analize
tekočih omrežnih pogojev.

NAPOTILO: Tovrstne odločitve na podlagi prednastavljenih informacij so izključene.

41. “Dinamični analizatorji signalov” (3) so “analizatorji signalov”, ki uporabljajo tehniko digitalnega vzorčenja in
preoblikovanja pri tvorbi Fourierjevega spektralnega prikazov danih valovnih oblik, vključno z informacijami o
amplitudi in fazi.

NAPOTILO: Glej tudi “Signalni analizatorji.

42. “Efektivni gram” (0 1) “posebnega fizijskega materiala” ali “drugega fizijskega materiala” pomeni:

a. pri plutonijevih izotopih in uranu 233 - masa izotopa v gramih
b. pri uranu, obogatenem za 1% ali več v izotop U 235 - masa elementa v gramih, pomnožena s kvadratom

njegove bogatitve, izražene kot decimalna ute-nostna frakcija
c. pri uranu, obogatenem za manj kot 1% v izotop U 235 - masa elementa v gramih, pomnožena z 0,0001
d. pri amerikaniju 242, kuriju 245 in 247, kaliforniju 249 in 251 - masa izotopa v gramih, pomnožena z 10

43. “Elektronska naprava” (3 4 5) pomeni več elektronskih komponent (t.j. elementov vezij, nepovezanih
komponent, integriranih vezij itd.), ki so med seboj povezane z namenom, da izvajajo specifično(e) funkcijo(e) in
so kot celote zamenljive in jih je mogoče razstaviti.

NAPOTILO: 1. “Element vezja” je posamezni aktivni ali pasivni funkcionalni del elektronskega vezja, kot
npr. ena dioda, en transistor, en upor, en kondenzator itd.

2. “Nepovezane komponente” so ločeno pakirana “elementarna vezja” z lastnimi zunanjimi
povezavami.

44. “Elektronsko vodljiv fazni antenski niz” (5 6) je antena, ki oblikuje žarke s pomočjo združevanja faz, t.j. tako, da
smer snopa krmili koeficient namagnetenja radiacijskih elementov in smeri, od katere se lahko snop razlikuje
tako po njegovem azimutu kot po višini; pri prenosu in sprejemu uporablja električni signal.
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45. “Končni efektorji” (2) vključujejo prijemače, “aktivne orodne enote” in druga orodja, pritrjena na osnovno ploščo
na koncu roke “robotskega manipulatorja”.

NAPOTILO: “Aktivna orodna enota” je naprava za prenos gibalne sile, procesne energije ali smeri na
obdelovanca.

46. “Ekvivalent občutljivosti” (6) je masa optičnega na enoto optične površine, projeciranega na optično ploskev.

47. “Ekspertni sistemi” (4 7) so sistemi, ki dajejo rezultate z uporabo pravil in podatkov, ki so shranjeni neodvisno od
“programov” in ki lahko:

a. avtomatsko spremenijo “izvirno kodo”, ki jo poda uporabnik, ali
b. poda vedenje o vrsti problema v skoraj naravni govorici, ali
c. pridobi vedenje, potrebno za njihov razvoj (simbolni trening).

48. “Toleranca napak” (4) je zmožnost računalniškega sistema, da (po kakršnikoli napaki katerekoli hardwarske ali
programske komponente) deluje še naprej brez človekovega posega, in sicer na dani ravni, ki zagotavlja:
nadaljevanje delovanja, integriteto podatkov in oživitev funkcije v danem času.

49. “Vlakneni ali filamentni materiali” (0 1 8) vključujejo:

a. kontinualne monofilamente
b. kontinualno prejo in rovinge
c. trakove, tkanine, neurejene štrene in kite
d. razcepljena vlakna, speta vlakna in koherentne vlaknene prevleke
e. monokristalinske ali polikristalinske lase kakršnekoli dolžine
f. aromatsko poliamidno pulpo

50. “Integrirana vezja na filmu” (3) pomenijo niz “elementov vezja” in kovinskih vmesnih povezav; oblikovani so z
depozicijo debelega ali tankega filma na izolirno “podlago”

NAPOTILO: “Element vezja” je posamični aktivni ali pasivni del elektronskega vezja, kot je npr. ena
dioda, en tranzistor, en upor, en kondenzator itd.

51 “Nespremenljiv” (5) pomeni, da kodirni ali kompresivni algoritem ne more sprejeti parametrov od zunaj (t.j.
kriptografskih ali ključnih spremenljivk) in ga uporabnik ne more spremeniti.

52. “Antena iz optičnih senzorjev za kontrolo letenja” (7) je mreža razpostavljenih optičnih senzorjev z “laserskimi”
žarki, ki zagotavlja realnočasne podatke kontrole letenja za potrebe njihove obdelave na krovu.

53. “Optimizacija tirnice letenja” (7) je postopek zmanjšanja odklonov od željene štiridimenzionalne (prostor in čas)
smeri, ki temelji na maksimiziranju zmogljivosti ali učinkovitosti naloge misije.

54. “Frekvenčna živahnost” (5) pomeni obliko “razširjenega spektra”, kjer se prenosna frekvenca posameznega
komunikacijskega kanala z nepovezanim korakom spremeni.

55. “Preklopni čas frekvenc” (3 5) je maksimalni čas (časovni zamik), ki ga porabi signal za preklop z ene izbrane
izhodne frekvence na drugo izbrano izhodno frekvenco, s ciljem:

a. da se doseže frekvenca znotraj 100 Hz končne frekvence ali
b. da se doseže izhodna raven znotraj 1 dB končne izhodne ravni.

56. “Frekvenčni sintetizer” (3) pomeni katerokoli vrsto frekvenčnega vira ali generatorja signalov, ne glede na
uporabljeno tehniko, ki proizvaja številne simultane ali izmenične izhodne frekvence iz enega ali več izhodov,
krmiljenih, urejanih ali izhajajočih iz manjšega števila standardnih frekvenc.
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57. “Popolnoma določeno digitalni krmiljenje stroja” (Full Authority Digital Engine Control - FADEC) (7 9) je
elektronski krmilni sistem plinskih turbin ali strojev s kombiniranim ciklom, ki izkorišča digitalni računalnik za
krmiljenje spremenljivih, z namenom regulacije osne ali potisne moči stroja od pričetka dovajanja goriva do
zaprtja dovoda goriva.

58. “Plinska atomizacija” (1) je postopek redukcije toka staljene kovinske zlitine na drobce premera 500 mikrometra
ali manj s pomočjo curka plina pod visokim pritiskom.

59. “Geografsko razpršen” (6) pomeni, da so lokacije med seboj oddaljene več kot 1.500 m v vseh smereh. Šteje
se, da so mobilni senzorji vedno “geografsko razpršeni”.

60. “Globalni zastojni čas” (4) pomeni čas, ki ga računalniški sistem porabi, da ugotovi zastoj zaradi nekega
dogodka, zastoj odpravi in opravi kontekstni preklop v alternativno spominsko nalogo.

61. “Servis za vodenje” (7) je sistem, ki združuje postopek merjenja in računalniške obdelave položaja in hitrosti
vozila (t.j. navigacije) s sistemom računalniške obdelave in pošiljanja ukazov sistemu kontrole letenja vozila, da bi
se popravila pot poleta.

62. “Vroča izostatična denzifikacija” (2) je postopek izpostavljanja odlitka pritisku pri temperaturah nad 375 K (102o

C) v zaprti kletki s pomočjo različnih medijev (plina, tekočine, trdnih delcev itd.) z namenom vzpostaviti enake
sile v vseh smereh, da bi s tem zmanjšali notranje praznine v odlitku.

63. “Hibridni računalnik” (4) pomeni aparat, ki lahko:

a. sprejema podatke
b. obdeluje podatke tako v analogni kot digitalni obliki
c. omogoča izhodne podatke.

64. “Hibridno integrirano vezje” (3) pomeni katerokoli kombinacijo integriranega vezja ali vezij, integriranega vezja in
elementov vezja ali nepovezanih komponent, ki je zvezana z namenom opravljati specifično funkcijo ali funkcije,
in ki ima naslednje značilnosti:

a. ima najmanj eno nezaščiteno napravo,
b. je zvezana s pomočjo tipičnih metod IC proizvodnje,
c. je zamenljiva kot celota in
d. je običajno ni mogoče razstaviti.
NAPOTILO: 1. “Element vezja” je posamezni aktivni ali pasivni funkcionalni del elektronskega vezja, kot

npr. ena dioda, en transistor, en upor, en kondenzator itd.
2. “Nepovezane komponente” so ločeno pakirana “elementarna vezja” z lastnimi zunanjimi

povezavami.

65. “Izboljšava slike” (4) pomeni obdelavo dospele slike - nosilke informacij z algoritmi, kot so časovna kompresija,
filtriranje, ekstrakcija, selekcija, korelacija, konvolucija ali preoblikovanje med področji (npr. Fourierjeva
transformacija ali Walsheva transformacija). To ne vključuje algoritmov, ki uporabljajo samo linearno ali rotacijsko
transformacijo ene in iste slike, kot so prevod, pomanjševanje oblik, označevanje ali koloracija.

66. “Imunotoksin” (1) je izpeljanka enoceličnega monoklonalnega protitelesa in “toksina” ali “podenote toksina”, ki
selektivno prizadene okužene celice.

67. “V javnem interesu” (SOT, OJT, SOPO), kot se uporablja v besedilu, pomeni “tehnologijo” ali “programsko
opremo”, ki je brez omejitev dostopna za nadaljnje razširjevanje (avtorske omejitve ne pomenijo, da ta
“tehnologija” in “programska oprema” ne bi bila “v javnem interesu”).

68. “Zaščita podatkov” (4 5) pomeni vsa sredstva in načine, katerih namen je zagotoviti določeno pristopnost,
tajnost ali celovitost informacij ali komunikacij, razen sredstev in načinov varovanja pred napakami. Sem sodi
kriptografija, kriptoanaliza, zaščita pred ogrožajočimi hlapi in računalniško zaščito.
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NAPOTILO: “Kriptoanaliza” je analiza kriptografskega sistema ali njegovih inputov ali outputov z
namenom odkriti tajne spremenljivke ali občutljive podatke, vključno jasno besedilo.

69. “Trenutna širina frekvenčnega pasu” (3 5 7) je širina frekvenčnega pasu, preko katerega ostane izhodna moč
konstantna znotraj 3 dB brez prilagajanja drugih operativnih parametrov.

70. “Opravilni obseg” (6) je določeno nedvoumno prikazovalno področje radarja.

71. “Izolacija” (9) se nanaša na komponente raketnih motorjev, t.j. ohišje, dulec, vstavke, zapirala ohišja, in vključuje
liste vulkanizirane ali polvulkanizirane gume, med katerimi je vložen izolacijski ali refrakcijski material.

72. “Medsebojno povezani radarski senzorji” (6) sta dva ali več radarskih senzorjev, ki so med seboj povezani, kadar
med seboj realnočasno izmenjujejo podatke.

73. “Notranja izolacija” (9) je primerna za zvezo med trdnim gorivom in ohišjem ladje. Običajno razpršijo ali nanesejo
po notranjih stenah ohišja disperzijo ali refrakcijo na podlagi tekočih polimerov, ali pa izolirni material, kot je
HTPB polnjen z ogljikom ali drugi polimeri z dodanimi vulkanizatorji.

74. “Polprevodniški magnetni gradiometer” (6) je en sam, na magnetno polje občutljivi element, ki stopnjema zazna
magnetno polje in je združen v elektronskem sklopu, katerega rezultat je stopenjska meritev magnetnega polja.

NAPOTILO: Glej tudi “Magnetni gradiometer”.

75. “Izolirane žive kulture” (1) vključujejo kulture živih mikroorganizmov v mirujočem stanju in v suhih preparatih.

76. “Izostatične preše” (2) so naprave, ki delujejo na obdelovanca ali material v zaprtih kletkah s pritiskom preko
različnih medijev (plina, tekočine, trdnih delcev itd.), s čemer vzpostavljajo enak pritisk v vseh smereh na
obdelovanca ali material.

77. “Laser” (0 2 3 5 6 7 8 9) je sklop komponent, ki proizvaja tako prostorsko kot časovno koherentno svetlobo,
ojačeno z vzbujeno radiacijo.

NAPOTILO: Glej tudi “Kemični laser”
“Q-laser”
“Super laser visoke moči”
“Transferni laser”

78. “Linearnost” (2) (običajno merjena s pojmi nelinearnosti) pomeni maksimalni pozitivni ali negativni odklon od
dejanskih značilnosti (povprečja odčitavanja navzgor in navzdol) od ravne črte, ki je pozicionirana tako, da bi naj
izravnala in minimizirala maksimalne odklone.

79. “Lokalno omrežje” (4) je sistem podatkovne komunikacije, ki:

a. omogoča neposredno medsebojno komunikacijo poljubnega števila neodvisnih “podatkovnih naprav” in
b. je nameščena na geografskem območju zmerne razsežnosti (t.j. upravna zgradba, obrat, tabor,

skladišče).
NAPOTILO: “Podatkovna naprava” je naprava, sposobna posredovati ali sprejemati sekvence

digitalnih informacij.

80. “Magnetni gradiometri” (6) so instrumenti za odkrivanje magnetnih sprememb v prostoru zaradi virov izven
instrumenta. Sestoje iz številnih “megnetometrov” in elektronskega sklopa, katerega rezultat je stopenjska
meritev magnetnega polja.

NAPOTILO: Glej tudi “Polprevodniški magnetni gradiometer”.
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81. “Magnetometri” (6) so instrumenti za odkrivanje magnetnega polja, povzročenega zaradi vira izven instrumenta.
Sestoje iz enega samega elementa, občutljivega na magnetno polje in elektronskega sklopa, katerega rezultat
je stopenjska meritev magnetnega polja.

82. “Glavni shranjevalnik” (4) pomeni primarni shranjevalnik podatkov ali navodil za hitri dostop preko osrednje
obdelovalne enote. Sestoji iz notranjega shranjevalnika “digitalnega računalnika” in katerekoli vrste hierarhične
razširitve, kot npr. dodatni spomin ali razširjeni spomin za brezstopenjski dostop.

83. “Materiali, odporni proti koroziji UF6” (0) so lahko: baker, nerjavno jeklo, aluminij, aluminijev oksid, aluminijeve
zlitine, nikelj in zlitine, ki vsebujejo 60 ut. % ali več niklja ter fluorirani ogljikovodikovi polimeri, odporni proti UF6,
glede na način postopka ločevanja. 

84. “Matriks” (1 2 8 9) je snovno polnilo, ki zapolnjuje prostor med delci, laski ali vlakni.

85. “Meritvena nezanesljivost” (2) je značilni parameter, ki določa, v katerem obsegu izhodne vrednosti se nahaja
prava vrednost merjene spremenljivke s 95%-no zanesljivostjo. Upošteva nepopravljene sistemske odklone,
nepopravljen mrtvi tek in odklone zaradi slučajnosti (v zvezi z VDI/VDE 2617).

86. “Mehansko zlitje” (1) pomeni postopek mešanja, ki je rezultat mehanske vezave, lomljenja in ponovne vezave
prahu elementov in osnovne zlitine. Nekovinske delce je mogoče dodati z dodatkom ustreznega prahu.

87. “Ekstrakcija s taljenjem” (1) je postopek hitrega strjevanja in ekstrakcije zlitine v obliki traku, s pomočjo vstavitve
kratkega kosa vrtečega se in ohlajenega bloka v kad s staljeno kovinsko zlitino.

NAPOTILO: “Hitro strjevanje” je strjevanje staljenega materiala s hitrostjo ohlajevanja več kot 1.000 K/s.

88. “Predenje s taljenjem” (1) je postopek hitrega strjevanja tako, da se preko vrtečega se in ohlajenega bloka
usmeri curek staljene kovine, pri čemer nastane proizvod tipa luskin, trakov ali palic.

NAPOTILO: “Hitro strjevanje” je strjevanje staljenega materiala s hitrostjo ohlajevanja več kot 1.000 K/s.

89. “Mikroračunalniško mikrovezje” (3) pomeni “monolitno integrirano vezje” ali “vezje z več čipi”, ki vsebuje
aritmetično logično enoto, sposobno izvajati navodila splošnega namena iz zunanjega shranjevalnika glede
podatkov, shranjenem v notranjem shranjevalniku.

NAPOTILO: Notranji shranjevalnik je lahko povečan z zunanjim.

90. “Mikroprocesno mikrovezje” (3) pomeni “monolitno integrirano vezje” ali “vezje z več čipi”, ki vsebuje aritmetično
logično enoto, sposobno izvajati serije navodil splošnega namena iz zunanjega shranjevalnika glede podatkov.

NAPOTILO: 1. “Mikroprocesno mikrovezje” običajno nima integralnega shranjevalnika, dostopnega
uporabniku, čeprav se lahko shranjevalnik na čipu lahko uporablja za izvajanje njegovih
logičnih funkcij.

2. Nizi čipov, namenjenih za skupno delovanje pri zagotavljanju funkcij “mikroprocesnega
mikrovezja”, ve vključen.

91. “Mikroorganizmi” (1 2) pomenijo bakterije, viruse, mikroplazme, rahitizije, chlamydiae ali gobe, naravne, gojene
ali modificirane, bodisi v obliki izoliranih živih kultur, bodisi v obliki materiala, ki je bil na silo okužen ali soočen s
takšnimi kulturami in jih vsebuje, 

92. “Projektili” (1 3 5 6 7 9) pomenijo kompletne raketne sisteme in zrakoplovne sisteme brez posadke, ki lahko
nosijo najmanj 500 kg tovora in imajo doseg najmanj 300 km.

93. “Monofilament” (1) ali filament je najmanjši prirastek vlakna, katerega premer je običajno več mikrometrov.

94. “Monolitna integrirana vezja” (3) so kombinacija pasivnih ali aktivnih “elementov vezij” ali obojega, ki:
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a. so izdelani s pomočjo razprševanja, vsajevanja ali nanašanja v ali na en sam kos polprevodniškega
materiala (t.i. čip),

b. jih je mogoče šteti za neločljivo sestavljene in
c. opravljajo funkcijo ali funkcije vezja.
NAPOTILO: 1. “Element vezja” je posamezni aktivni ali pasivni funkcionalni del elektronskega vezja, kot

npr. ena dioda, en transistor, en upor, en kondenzator itd.

95. “Monospektralni slikovni senzorji” (6) imajo sposobnost pridobivanja podatkov iz enega posameznega
spektralnega pasu.

96. “Veččipno integrirano vezje” (3) pomeni dva ali več “monolitnih integriranih vezij”, povezanih v skupno podlago.

97. “Obdelava toka več podatkov” (4) pomeni “mikroprogram” ali tehniko zgradbe naprave, ki omogoča simultano
obdelavo dveh ali več zaporedij pod nadzorom enega ali več zaporedij navodil, v smislu:

a. zgradbe za obdelavo več podatkov z enim navodilom, kot jo npr. vektorski ali področni procesorji,
b. zgradbe za obdelavo več podatkov z več posameznimi navodili,
c. zgradbe za obdelavo več podatkov z več navodili, vključno tiste, ki so tesno sestavljene, zaprto

sestavljene ali ohlapno sestavljene in
d. strukturiranih nizov procesnih elementov, vključno sistolične (skrčene) nize.

98. “Večnivojska zaščita” (5) pomeni vrsto sistema, ki vsebuje informacije različne občutljivosti, ki omogočajo
simultan dostop uporabnikov z različnimi varnostnimi stopnjami pristopa in dostopa do podatkov, ki pa
preprečuje uporabnikom dostop do informacij, za katere niso pooblaščeni.

NAPOTILO: “Večnivojska zaščita” je zaščita računalnika in ne zanesljivost računalnika napram
napakam naprave ali človeškim napakam.

99. “Večspektralni slikovni senzorji “ (6) so sposobni simultanega ali zaporednega zbiranja slikovnih podatkov iz
dveh ali več nepovezanih spektralnih trakov. Senzorji imajo več kot 20 nepovezanih spektralnih trakov in so
včasih v povezavi s hiperspektralnimi slikovnimi senzorji.

100. “Naravni uran” (0) pomeni uran, ki vsebuje mešanice izotopov, ki se pojavljajo v naravnem stanju.

101. “Krmilnik omrežnega dostopa” (4) pomeni fizični vmesnik v preklopnem omrežju. Uporablja navadni medij, ki
deluje vseskozi na isti “digitalni stopnji prenosa”, pri tem pa za prenos uporablja presojo med znakom ali
nosilcem. Neodvisno od vseh drugih izbira pakete podatkov ali skupine podatkov (t.j. IEEE 802), naslovljene
nanj. Je sklop, ki ga je mogoče vgraditi v računalnik ali telekomunikacijsko opremo z namenom dobiti pristop.

102. “Neuralni računalnik” (4)je računalniška naprava, namenjena ali preoblikovana za oponašanje živcev ali vrste
živcev. Je računalniška naprava, za katero je značilna hardwarska sposobnost modulacije teže in števila
medpovezav in številnih računalniških komponent na podlagi predhodnih podatkov.

103. “Raven šuma” (6) pomeni električni signal, podan z izrazi moči spektralne gostote. Razmerje med “ravnijo
glasnosti”, izražene s pomočjo pozitivne in negativne največje vrednosti, je: S2

pp = 8N0(f2-f1), pri čemer je Spp
maksimalna vrednost signala (t.j. nanotesel), N0 je moč spektralne gostote (t.j. (nanotesla)2/Hz), (f1-f2) pa
zadevni frekvenčni pas.

104. “Jedrski reaktor” (0) pomeni predmete znotraj ali neposredno pritrjene na reaktorsko posodo, naprave, ki
nadzirajo raven moči v reaktorjevem jedru in komponente, ki jih običajno vsebujejo in ki prihajajo v neposredni
stik z kontrolo hladilnim sredstvom reaktorjevega jedra ali pa ga kontrolirajo.

105. “Numerično krmiljenje” (2) pomeni avtomatsko krmiljenje postopka, ki ga izvaja naprava tako, da uporabi
numerične podatke, običajno vnešene med postopkom (v zvezi z ISO 2382).
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106. “Objektivna koda” (9) je sredstvo predstavitev “izvornih kod” postopkov, ki so vnešene v programski sistem v
izvornem jeziku, v konvencionalni obliki.

107. “Optično ojačenje” (5) v optičnih komunikacijah je tehnika ojačevanja, ki uporablja izkoristek optičnih signalov,
proizvedenih v različnih optičnih virih, brez pretvorbe v električne signale, t.j. z uporabo polprevodniških optičnih
ojačevalnikov ali ojačevalnikov luminiscenčnih optičnih vlaken.

108. “Optični računalnik” (4) pomeni računalnik, namenjen ali predelan za izrabo svetlobe pri predstavitvi podatkov.
Njegovi računalniški logični elementi temelje na neposredno povezanih optičnih napravah.

109. “Optično integrirano vezje” (3) je “monolitsko integrirano vezje” ali “hibridno integrirano vezje”, ki vsebuje enega
ali več delov, izdelanih tako, da delujejo kot svetlobni senzorji ali svetlobni oddajniki, ali pa da opravljajo
optično(e) ali elektrooptično(e) funkcijo(e).

110. “Optični preklop” (5) pomeni izklop ali preusmeritev signala v optični obliki brez pretvorbe v električni signal.

111. “Splošna gostota toka” (3) pomeni skupno število amperskih obratov v tuljavi (t.j. vsoto obratov, pomnoženo z
maksimalnim tokom, nošenim z vsakim obratom), deljenega s skupnim številom presekov tuljave (vključno
supervodniške filamente, kovinski matriks, v katerem so supervodniški filamenti, zaporni material, hladilne
kanale itd.).

112. “Pristopni status” je status pristopnice Wassenaarski pogodbi.

113. “Največja moč” (6) je energija na en pulz v joulih, deljena s trajanjem pulza v sekundah.

114. “Poosebljena pametna kartica” (5) je pametna kartica (smart card) z mikrovezjem (v skladu z ISO/IEC 781), ki
ga programira izdajatelj in ga uporabnik ne more preprogramirati.

115. “Upravljanje moči” (7) pomeni spremembo posredovane moči višinomerovega signala tako, da je prejeta moč
na višini letala vedno na minimumu, zadostnem za določanje višine.

116. ”Prevajalci pritiska” (2) so naprave ki mere pritiska prevedejo v električne signale.

117. “Predhodno ločeni” ( 0 1) pomeni uporabo kateregakoli postopka, katerega namen je koncentracija
nadzorovanega izotopa.

118. “Primarna kontrola letenja” (7) je stabilnost ali kontrola manevriranja “letala”, ki uporablja trenutne generatorje
moči, t.j. aerodinamične krmilne površine ali propulzivne zračne sunke.

119. “Osnovni element” (4), kot se uporablja v skupini 4, je “osnovni element”, če je njegova nadomestna vrednost
več kot 35% celotne vrednosti sistema, katerega element je. Vrednost elementa je cena, plačana za element pri
proizvajalcu sistema ali pri sestavljalcu sistema. Celotna vrednost je običajna mednarodna prodajna cena
nepovezanim naročnikom v kraju proizvodnje ali popolnitve dobave.

120. “Proizvodnja” (SOT, OJT, povsod) pomeni vse proizvodne faze, kot so: načrtovanje, proizvodni inženiring,
izdelava, sestavljanje, nadzor, testiranje, zagotavljanje kvalitete.

121. “Proizvodna oprema” (1 9) pomeni orodje, šablone, vpenjalne glave, vpenjalne osi stružnic, kalupe, matrice,
utrjevalce, zlagalne mehanizme, testno opremo, druge stroje in njihove komponente - “proizvodna oprema” se
omejuje na stroje, ki so izdelani ali predelani posebej za “razvoj” ali za eno ali več faz “proizvodnje”.

122. “Proizvodne zmogljivosti” (9) pomenijo opremo zanjo posebej razvito programsko opremo, integriran v
instalacije za “razvoj” ali za eno ali več faz “proizvodnje”.

123. “Program” (2 6) je sosledje navodil za izvedbo postopka v obliki, v kakršni jih lahko izvršuje računalnik.
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124. “Kompresija pulzov” (6) je kodiranje in obdelava dolgega pulza radarskega signala v pulz kratke časovne dolžine
ob ohranitvi prednosti visoke pulzne energije.

125. “Trajanje pulza” (6) je trajanje “laserskega” pulza, merjeno po lestvici Full Width Half Intensity (FWHI).

126. “laser s preklopom Q” (6) je “laser”, v katerem je shranjena energija v populacijski inverziji ali v optičnem
resonatorju ter se občasno sprošča v pulzih.

127. “Živahnost radarske frekvence” (6) pomeni katerokoli tehniko sprememb (na podlagi lažne slučajnosti) nosilne
frekvence pulzirajočega radarskega prenosnika med pulzi ali skupinami pulzov s pomočjo vsoto, ki je enaka ali
večja kot frekvenčni pas.

128. “Širjenje radarskega spektra” (6) pomeni katerokoli spreminjevalno tehniko širjenja energije, ki izvira iz signala z
razmeroma ozkim frekvenčnim pasom, preko veliko širšega frekvenčnega pasu s pomočjo slučajnega ali
lažnega slučajnega kodiranja.

129. “Realnočasni frekvenčni pas” (3) za “analizatorje dinamičnih signalov” je najširši frekvenčni obseg, ki ga lahko
analizator predstavi na prikazovalniku ali v pospravi v shranjevalnik, ne da bi pri tem povzročil prekinitev analize
vhodnih podatkov. 

130. “Realnočasna obdelava” (2 4 6 7) pomeni obdelavo podatkov z elektronskim računalnikom v razmerju do
zunanjega dogodka, skladno s časovnimi zahtevami zunanjega dogodka.

131. “Potrebni” (SOT, 1-9), kot se uporablja v zvezi s “tehnologijo” ali “programsko opremo”, se nanaša samo na
količino tehnologije” ali “programske opreme”, ki je posebej nujna za doseganje ali izboljšanje zmogljivosti,
značilnosti ali funkcij, ki so predmet nadzora. Takšna “potrebna” “tehnologija” ali “programska oprema” sta lahko
porazdeljena na različno blago.

132. “Resolucija” (2) pomeni najnepomembnejši rezultat merilne naprave; pri digitalnih instrumentih je to
najnepomembnejši bit (v zvezi ANSI B-89.1.12).

133. “Robot” (2,8) je manipulacijski mehanizem za stalne ali sporadične delovne operacije, ki lahko uporablja
senzorje in ki:

a. je mnogofunkcionalen,
b. je sposoben nameščanja ali usmerjanja materiala, delov, orodij ali posebnih naprav s pomočjo različnih

gibov v tridimenzionalnem prostoru,
c. vsebuje tri ali več zaprtokrožnih ali odprtokrožnih servo naprav, ki lahko vključujejo tudi motorje za

korakanje in
d. ima “uporabniku pristopno programiranost” v smislu metode pokažem-ponovi ali v smislu elektronskega

računalnika, ki je lahko tudi logični krmilnik z možnostjo programiranja, t.j. z možnostjo programiranja
brez mehanskih posegov.

NAPOTILO: Zgornja definicija ne zajema naslednjih naprav:
1. Manipulacijskih mehanizmov za izvajanje stalnih korakov, ki so avtomatsko se

gibajoče naprave, ki delujejo v skladu z mehansko fiksiranimi programiranimi gibi.
Program je mehansko omejen z vnaprej določenimi ustavitvami, kot so npr. zatiči ali
naperki. Sosledje gibov in izbira poti ali kotov niso spremenljivi ali zamenljivi z
mehanskimi, elektronskimi ali električnimi sredstvi;

2. Mehansko krmiljenih manipulacijskih mehanizmov za izvajanje različnih korakov, ki
so avtomatsko gibajoče se naprave, ki delujejo v skladu z mehansko fiksiranimi
programiranimi gibi. Program je mehansko omejen na stalne, vendar spremenljive
ustavitve, z zatiči in naperki. Sosledje korakov in izbira poti in kotov so spremenljivi
znotraj vgrajenega programskega vzorca. Spremembe programskega vzorca (t.j.
spremembe zatičev ali izmenjava naperkov) v eni ali več oseh gibanja so možne
izključno s pomočjo mehanskih operacij;
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3. Manipulacijskih mehanizmov za izvajanje različnih korakov, ki niso servo-krmiljene.
To so avtomatsko se gibajoče naprave, ki delujejo v skladu z mehansko fiksirani
programiranimi gibi. Program je spremenljiv, vendar si koraki sledijo samo po
binarnem signalu iz mehansko fiksiranih električnih binarnih naprav;

4. Nakladalnih žerjavov, opredeljenih kot Kartezijski koordinatni manipulacijski
sistemi, proizvedeni kot integralni del navpičnega sklopa skladiščnih košar, in ki
omogočajo dosego blaga v tistih skladiščnih košarah, ki so pripravljene za
skladiščenje ali nadomestitev.

134. “Rotacijska atomizacija” (1) pomeni postopek redukcije curka ali bazena staljene kovine na drobce s premerom
500 mikrometrov ali manj s pomočjo centrifugalne sile.

135. “Iztek” (1) pomeni krožni odmik med enim obratom glavne gredi, merjen od pravokotnice na os gredi na točko
na zunanji ali notranji obračajoči se ploskvi (v zvezi z ISO 230/1-1986, odstavek 5.61).

136. “Faktor lestvice” (žirometra ali merilnika pospeška) (7) pomeni razmerje med izhodno in vhodno spremembo, ki
je predmet meritve. Faktor lestvice se običajno ocenjuje po nagibu ravne črte, ki jo je mogoče potegniti po
metodi najmanjšega kota do vhodni-izhodnih podatkov, dobljenih s cikličnim spreminjanjem vhodnega podatka
preko obsega vhodnih podatkov.

137. “Čas določitve” (3) pomeni čas, potreben za ponovno oddajo el. energije znotraj polovice končne vrednosti,
kadar gre za preklop med katerimakoli stopnjama pretvornika.

138. “SHPL” pomeni “superlaser velike moči”.

139. “Analizatorji signalov” (3) so aparati za merjenje in prikazovanje osnovnih lastnosti enofrekvenčnih komponent
mnogofrekvenčnih signalov.

140. “Obdelava signala” (3 4 5 6) pomeni postopek obdelave signalov - nosilcev informacij, ki prihajajo od zunaj, z
algoritmi, kot so kompresija, filtriranje, ekstrakcija, selekcija, korelacija, konvolucija ali preoblikovanje znotraj
področij (t.j. hitra Fourierjeva ali Walsheva transformacija).

141. “Programska oprema” (SOPO, povsod) je zbir enega ali več “programov” ali “mikroprogramov”, nameščenih na
kateremkoli otipljivem izraznem mediju.

142. “Izvorna koda” (ali izvorni jezik (4 5 6 7 9) je dogovorjen izraz za enega ali več postopkov, ki sistemu
programiranja omogočijo, da ga naprava izvršuje (“predmetna koda” ali “predmetni jezik”).

143. “Vesoljsko plovilo” (7 9) so aktivni in pasivni sateliti in vesoljske sonde.

144. “Primerni za vesolje” (3 6) se nanaša na proizvode, ki so izdelani in preizkušeni za izpolnjevanje posebnih
električnih, mehanskih ali okoljskih pogojev, in ki se uporabljajo pri razvoju raket, satelitov ali letečih sistemov za
velike višine (nad 100 km).

145. “Posebni fizijski materiali” (0) pomenijo: plutonij 239, “uran, obogaten v izotop 235 ali 233” in katerikoli
material, ki vsebuje prej navedena materiala.

146. “Specifični modul” (0,1) je Youngov modul v pascalih, ekvivalent N/m2, deljeno s specifično maso v N/m3,
merjeno pri temperaturi (296 + 2) K ((23 + 2)°C) in pri relativni vlažnosti (50 + 5)%.

147. “Specifična napetostna jakost” (0 1) je skrajna napetostna jakost v pascalih, ekvivalent N/m2, deljeno s
specifično maso v N/m3, merjeno pri temperaturi (296 + 2) K ((23 + 2)°C) in pri relativni vlažnosti (50 + 5)%.

148. “Hlajenje curka” (1) pomeni postopek “hitrega strjevanja” curka staljene kovine preko ohlajenega bloka, pri
čemer nastane proizvod tipa luskin.
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NAPOTILO: “Hitro strjevanje” je strjevanje staljenega materiala s hitrostjo preko 1.000 K na sekundo.

149. “Razširjeni spekter” (5) je tehnika, pri kateri se usmerja energijo razmeroma ozkega pasu komunikacijskega
kanala preko veliko širšega energijskega spektra.

NAPOTILO: Triodno, magnetronsko ali radiofrekvenčno brizganje (za povečanje lepljenja prevleke na
podlago in stopnje odlaganja) so redne modifikacije tega postopka.

150. Radar s “širjenjem spektra” (6) pomeni “širjenje radarskega spektra”.

151. “Stabilnost” (7) pomeni standardni odklon (1 sigma) variacije posameznega parametra od njegove kalibrirane
vrednosti, umerjene v stabilnih temperaturnih pogojih. Lahko je izražena kot funkcija časa.

152. “Krmiljen s shranjenim programom” (2 3 5) pomeni krmiljeno s pomočjo uporabe navodil, shranjenih v
elektronskem shranjevalniku, ki jih lahko procesor izvršuje z namenom usmeriti izvajanje prednastavljenih
funkcij.

NAPOTILO: Naprava je lahko “krmiljena s shranjenim programom” ne glede na to, ali ima interni
elektronski shranjevalnik, ali pa elektronski shranjevalnik ni del naprave.

153. “Podlaga” (3) pomeni list navadnega materiala, z medpovezavnimi oblikami ali brez njih, na ali v katerem so
nameščene ločene komponente, integrirana vezja ali oboje.

NAPOTILO: “Ločene komponente” so posebej pakirani “elementi vezja z lastnimi zunanjimi
povezavami.

154. “Polproizvodene podlage” (6) pomenijo monolitske spoje dimenzij, primernih za proizvodnjo optičnih elementov,
kot so npr. ogledala ali optična okna.

155. “Podenota koksina” (1) je strukturno in funkcionalno posamična komponenta celotnega “toksina”.

156. “Superzlitine” (2 9) so zlitine na podlagi niklja, kobalta ali železa, katerih trdnost presega katerokoli zlitino iz
serije AISI 300, in sicer pri temperaturi preko 922 K (649°C) v zmernih okoljskih in delovnih pogojih.

157. “Superprevodniki” (1 3 6 8) so materiali, t.j. kovine, zlitine ali spojine, ki lahko izgubijo vso električno upornost -
to pomeni, da lahko ohranijo neomejeno elektroprevodnost in prevajajo zelo velike električne tokove, ne da bi
pri tem prišlo do joulskega ogrevanja.

NAPOTILO: “Superprevodniško” stanje materiala se v posamičnih primerih označuje s “kritično
temperaturo” oz. s “kritičnim magnetnim poljem” (ki je funkcija temperature) in s “kritično
tokovno napetostjo” (ki je pravzaprav funkcija magnetnega polja in temperature).

158. “Superlaser velike moči” (6) pomeni “laser”, sposoben oddajati (v celoti ali po poljubno velikih količinskih delih)
izhodno energijo preko 1 kJ znotraj razdalje 50 m, ali ki ima povprečno ali CW moč preko 20 kW.

165. “Superplastično oblikovanje” (1 2) pomeni postopek deformiranja, ki s pomočjo vročine kovin, za katere je
značilna nizka stopnja raztezanja (manj kot 20%) kot točka lomljivosti pri sobni temperaturi pri običajnih
preizkusih razteznosti. Namen postopka je doseči podaljšanja, ki so vsaj za dvakrat večja od prej navedenih
vrednosti.

159.  ”Simetrični algoritem” (5) je kriptografski algoritem, ki uporablja isti ključ tako za enkripcijo kot za dekripcijo.

NAPOTILO: Običajna uporaba “simetričnih algoritmov” je zaupnost podatkov.
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160. “Sistemske tirnice” (6) so obdelana, medsebojno povezana (združitev radarskih podatkov cilja in položaja po
načrtu letenja) in ažurirana poročila o položaju letala med letenjem, ki so na razpolago kontrolorjem centrov za
kontrolo letenja.

161. “Računalnik s sistoličnimi zaporedji” (4) je računalnik, pri katerem sta tok in modifikacija podatkov dinamično
nadzirljiva na logičnem zaslonu uporabnika.

162. “Trak” (1) je material iz prepletenih ali neusmerjenih “monofilamentov”, “podlag”, “rovingov”, “pramenov” ali
“preje” itd., običajno prevlečenih s smolo.

NAPOTILO: “Podlaga” je pramen (povez) “monofilamentov” (praviloma več kot 200), urejenih
popolnoma vzporedno.

163. “Tehnologija” (SOT, OJT, povsod) pomeni specifične informacije, potrebne za “razvoj”, “proizvodnjo” ali
“uporabo” blaga. Te informacije imajo obliko “tehničnih podatkov” ali “tehnične pomoči”.

NAPOTILO ŠT. 1: “Tehnična pomoč” lahko nastopa v obliki storitev uvajanja, tečajev, treninga, prenašanja
delovnih izkušenj in svetovanja in lahko vsebuje tudi prenos “tehničnih podatkov”.

NAPOTILO ŠT. 2: “Tehnični podatki” so lahko v obliki skic, načrtov, diagramov, modelov, formul, tabel,
inženirskega oblikovanja in specifikacij, natisnjenih priročnikov in navodil ali posnetih na
drugih medijih ali napravah, kot so diskete, trakovi, spomini samo za branje.

164. “Tridimenzionalna vektorska stopnja” (4) je število produciranih 10-pikselnih večlinijskih vektorjev v eni sekundi, ki
so slučajno orientirani - vrednost stopnje je lahko opredeljena v celih številih ali s točko koordinatnega sistema X-
Y-Z (odvisno od tega, katera daje največjo vrednost).

165. “Nihajoča gred” (2) pomeni gred-nosilec orodja, ki med strojnim postopkom spreminja kotni položaj njenega
središča glede na druge osi.

166. “Časovna konstanta” (6) je čas, ki ga rahlo vzbujeno sredstvo potrebuje, da doseže izkoristek 1-1/e kratno
višino končne vrednosti (t.j. 63& končne vrednosti).

167. “Toksini” (1 2) pomenijo toksine v oblik nasilno izoliranih preparatov ali mešanic, ne glede na način njihove
proizvodnje, razen toksinov v kontaminantih drugih materialov, kot npr. patoložki vzorci, pridelki, živila ali semena
“mikroorganizmov”.

168. “Popolna kontrola letenja” (7) je avtomatska kontrola spremenljivk stanja “letala” in smeri letenja, katere namen
je uskladiti cilje misije z realnočasnimi spremembami podatkov glede ciljev, slučajev in drugih “letal”.

169. “Skupna stopnja digitalnega prenosa” (5) pomeni skupno število binarnih znakov (bitov), vključno s kodiranjem
linije, v časovni enoti, ki preide med ustrezno napravo in sistemom za digitalni prenos.

NAPOTILO: Glej tudi “Stopnja digitalnega prenosa”.

170. “Pramen” (1) je običajno natančno vzporeden povez “monofilamentov”.

171. “Transferni laser” (6) pomeni “laser”, pri katerem se laserske vrste vzpodbudijo s pomočjo prenosa energije s
kolizijo nelaserskih vrst atomov ali molekul in laserskih vrst atomov ali molekul.

172. “Nastavljiv” (6) pomeni zmožnost “laserja”, da deluje neprekinjeno na vseh valovnih dolžinah preko obsega več
laserskih prehodov.

173. “Uran, obogaten v izotop 235 ali 233” (0) pomeni uran, ki vsebuje izotop 235 ali 233 ali oba, in sicer v tolikšni
količini, da je bogatitveno razmerje med vsoto omenjenih izotopov in izotopa 238 večje od razmerja med
izotopom 235 in izotopom 238, kot se pojavlja v surovem stanju (izotopsko razmerje 0,72%).
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174. “Uporaba” (SOT, OJT, povsod) pomeni opravilo, vgradnjo (vključno vgradnjo na licu mesta), vzdrževanje
(preverjanje), popravilo, tehnični pregled in obnavljanje.

175. “Uporabniku dostopna programiranost” (4 5 6) pomeni lastnost, ki omogoča uporabniku vstaviti, modificirati ali
nadomestiti “program”, razen v smislu:

a. fizične spremembe vezja ali medpovezav ali
b. namestitve funkcionalnih nadzorov, vključno z vnosom parametrov.

176. “Vakcina” (1) je medicinski proizvod, katerega namen je simulirati zaščitne imunološke odzive človeka in živali v
smislu odpornosti proti okužbam.

177. “Vakuumska atomizacija” (1) je postopek redukcije curka staljene kovine na drobce premera 500 mikrometrov
ali manj s pomočjo hitre sprostitve plina, izpostavljenega vakuumu.

178. “Spremenljive zračne folije” (7) pomeni uporabo spuščanja in dvigovanja koničnih loput ali jezičkov, ali vodenja
koničnih reber ali nosnega stožera - te dele je mogoče med letom krmiliti.

179. “Preja” (1) je povez zavitih “konopcev”.

NAPOTILO: “Konopec” je povez “monofilamentov” (običajno več kot 200), urejenih popolnoma
vzporedno.
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ZAČETNICE IN OKRAJŠAVE, UPORABLJENE V TEM SEZNAMU

Začetnico ali okrajšavo, uporabljena kot opredeljen pojem, je moč najti v besedilu "Definicije pojmov, ki se pojavljajo v
seznamu".

ZAČETNICA ALI 
OKRAJŠAVA

POMEN

(v izvirniku) (v slovenščini)

ABEC Annular Bearing Engineers Committee Inženirski komite za kroglične ležaje

AGMA American Gear Manufacturers' Association Združenje ameriških proizvajalcev sklopk

AHRS attitude and heading reference systems sistemi odvisnosti od višine in smeri

AISI American Iron and Steel Institute Ameriški inštitut za železo in jeklo

ALU arithmetic logic unit aritmetična logična enota

ANSI American National Standard Institute Ameriški državni inštitut za standarde

ASTM American Society for Testing and Materials Ameriško združenje za testiranje in 
materiale

ATC air traffic control kontrola letenja

AVLIS atomic vapour "laser" isotope separation lasersko ločevanje izotopov v atomski pari

CAD computer-aided-design oblikovanje s pomočjo računalnika

CAS Chemical Abstracts Service Služba za kemično destilacijo

CCITT International Telegraph and Telephone 
Consultative Committee

Mednarodni posvetovalni komite za 
vprašanja telegrafije in telefonije

CDU control and display unit kontrolna in prikazovalna enota

CEP circular error probable verjetna je cirkularna napaka

CNTD controlled nucleation thermal disposition termalno nanašanje s kontrolirano 
nukleacijo

CRISLA chemical reaction by isotope selective 
"laser" activation

postopek laserskega vzbujanja kemične 
reakcije 

CVD chemical vapour deposition nanašanje s pomočjo hlapov

CW chemical warfare kemično vojaško blago

CW (pri laserjih) continuous wave kontinualni val (za laserje)

DME distance measuring equipment oprema za merjenje razdalje

DS directionally solidified obdelano v usmerjeno polvodnost

EB-PVD electron beam physical vapour deposition fizično nanašanje hlapov s pomočjo 
elektronskega snopa

EBU European broadcasting Union Evropska radiodifuzna mreža

ECM electro-chemical machining elektrokemična strojna izdelava
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ECR electron cyclotron resonance elektronska ciklotronska resonanca

EDM electrical discharge machines stroji na električno praznjenje

EEPROMS electrically erasable programmable read 
only memory

električno zbrisljivi programabilni spomini 
"samo za branje"

EIA Electronic Industries Association Združenje elektronske industrije

EMC electromagnetic compatibility elektromagnetna kompatibilnost

FFT Fast Fourier Transform hitra Fourierjeva transformacija

GLONASS global navigation satellite system satelitski sistem globalne navigacije

GPS global positioning system sistem za globalno določanje položaja

HBT hetero-bipolar transistors heterobipolarni tranzistorji

HDDR high density digital recording digitalno snemanje visoke občutljivosti

HEMT high electron mobility transistors tranzistorji z visoko elektronsko mobilnostjo

ICAO International Civil Aviation Organization Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

IEC International Electro-technical Commission Mednarodna komisija za elektrotehniko

IEEE Institute of Electrical and Electronic 
Engineers

Inštitut elektroinženirjev in inženirjev 
elektronike

IFOV instantaneous-field-of-view trenutno področje vidljivosti

ILS instrument landing system sistem za slepo pristajanje

IRIG inter-range instrumentation group skupina meritev z različnih razdalj

ISAR inverse synthetic aperture radar radar z inverzno umetno odprtino

ISO International Organization of Standards Mednarodna organizacija za standarde

ITU International Telecommunication Union Mednarodna telekomunikacijska zveza

JIS Japanese Industrial Standard Japonski industrijski standard

JT Joule-Thomson Joule-Thomson

LIDAR light detecting and ranging odkrivanje svetlobe in določanje razdalje

LRU line replaceable unit linijsko zamenljiva enota

MAC message authentication code šifra za ugotavljanje avtentičnosti sporočila

Mach ratio of speed of an object to speed of 
sound (after Ernst Mach)

razmerje med hitrostjo objekta in hitrostjo 
zvoka (po Ernstu Machu)

MLS microwave landing system sistem pristajanja s pomočjo mikrovalov

MLIS molecular "laser" isotope separation ločevanje izotopov v molekularni pari

ZAČETNICA ALI 
OKRAJŠAVA

POMEN

(v izvirniku) (v slovenščini)
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MOCVD metal organic chemical vapour deposition nanašanje kovin s pomočjo organskih 
kemičnih hlapov

MRI magnetic resonance imaging slikanje s pomočjo magnetne resonance

MTBF mean-time-between-failures povprečni čas med napakami

Mtops million theoretical operations per second milijon teoretičnih operacij na sekundo

MTTF mean-time-to-failure povprečni čas do napake

NBC Nuclear, Biological and Chemical jedrski, biološki in kemični

NDT non-destructive test test brez uničenja

PAR precision approach radar radar s preciznim pristopom

PIN personal identification number osebna identifikacijska številka

ppm parts per million št. delov na milijon 

PSD power spectral density gostota spektralne moči

QAM quadrature-amplitude-modulation kvadratna amplitudna modulacija

RF radio frequency radijska valovna dolžina

SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials 
Association

Zveza dobaviteljev sodobnih kompozitnih 
materialov

SAR synthetic aperture radar radar z umetno odprtino

SC single crystal posamezni kristal

SLAR sidelooking airborne radar radar s stranskim območjem za uporabo v 
zraku

SMPTE Society of Motion Picture and Television 
Engineers

Društvo filmskih in televizijskih tehnikov

SRA shop replaceable assembly sklop, zamenljiv v trgovini

SRAM static random access memory statični spremenljivi spomin

SRM SACMA Reccomended Methods postopki, ki so odobreni s strani zveze 
dobaviteljev sodobnih kompozitnih 
materialov

SSB single sideband posamezni stranski frekvenčni pas

SSR secondary surveillance radar radar za sekundarno opazovanje

TCSEC trusted computer system evaluation criteria kriteriji vrednotenja zanesljivega 
računalniškega sistema

TIR total indicated reading popolnoma enoznačno odbiranje

UV ultraviolet ultravijolično

ZAČETNICA ALI 
OKRAJŠAVA

POMEN

(v izvirniku) (v slovenščini)
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UTS ultimate tensile strength skrajna napetostna moč

VOR very high frequency omni-directional range zelo visokofrekvenčni večsmerni obseg

YAG yttrium/aluminum garnet itrij-aluminijev granat

ZAČETNICA ALI 
OKRAJŠAVA

POMEN

(v izvirniku) (v slovenščini)
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SKUPINA 0
JEDRSKI MATERIALI, OBJEKTI IN OPREMA

0A SISTEMI, OPREMA IN SESTAVNI DELI

0A001 “Jedrski reaktorji” ter posebej konstruirana ali izdelana oprema ter sestavni deli zanje, kot sledi:

a. “Jedrski reaktorji” , ki so sposobni vzdrževati nadzorovano, samostojno verižno jedrsko reakcijo;

b. Kovinske posode, kot celote ali njihovi glavni tovarniško izdelani deli, ki so posebej konstruirani ali
izdelane tako, da lahko vsebujejo sredico jedrskega reaktorja, vključno z glavo reaktorske tlačne
posode;

c. Oprema za upravljanje na daljavo, ki je posebej konstruirana ali izdelana za vnašanje ali
odstranjevanje goriva v jedrskem reaktorju;

d. Kontrolne palice, ki so posebej konstruirane ali izdelane za nadzor in krmiljenje hitrosti jedrske
reakcije v reaktorju, vključno s podpornimi in blažilnimi deli ter pogonskimi elementi in vodili za
gorilne palice;

e. Tlačne cevi, ki so posebej konstruirane ali izdelane za vstavitev gorivnih elementov in primarnega
hladila v reaktorju pri delovnem tlaku nad 5,1 MPa;

f. Čisti cirkonij in cirkonij v zlitinah v obliki cevi ali snopov cevi, kjer je masno razmerje med hafnijem
in cirkonijem manjše od 1:500, in ki so posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v jedrskih
reaktorjih;

g. Črpalke, ki so posebej konstruirane ali izdelane za kroženje primarnega hladila v jedrskih
reaktorjih;

h. Deli notranjosti jedrskega reaktorja, ki so posebej konstruirani ali izdelani za delovanje v jedrskih
reaktorjih, vključno z nosilnimi stebri za sredico, toplotnimi ščiti, loputami, mrežnimi ploščami in
difuzijskimi ploščami;

OPOMBA: Pojem "deli notranjosti jedrskega reaktorja" v točki 0A001.h. pomeni kateri koli
glavni element znotraj reaktorske posode, ki ima eno ali več pomožnih nalog,
kot je npr. podpora sredice, vzdrževanje položaja gorivnih elementov,
usmerjanje toka primarnega hladila, postavljanje radiacijskih ščitov za
reaktorsko posodo in omogočanje postavitve merilnih instrumentov v sredici.

i. Toplotni izmenjevalniki (uparjalniki), ki so posebej konstruirani ali izdelani za uporabo v tokokrogu
primarnega hladilnega sredstva jedrskega reaktorja;

j. Instrumenti za detekcijo nevtronov in merilni instrumenti, ki so posebej konstruirani ali izdelani za
določanje ravni toka nevtronov v sredici jedrskega reaktorja.
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0B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

0B001 Obrati za ločevanje izotopov “naravnega urana”, “osiromašenega urana”, in “posebnih cepljivih
materialov” ter posebej konstruirana ali izdelana oprema in njeni sestavni deli, kot sledi:

a. Obrati, ki so posebej konstruirani ali izdelani za ločevanje izotopov “naravnega urana”,
“osiromašenega urana” in “posebnih cepljivih materialov”, so kot sledi:

1. obrat za ločevanje s plinsko centrifugo;
2. obrat za ločevanje s plinsko difuzijo;
3. obrat za aerodinamično ločevanje;
4. obrat za ločevanje s pomočjo kemične izmenjave;
5. obrat za ločevanje s pomočjo ionske izmenjave;
6. obrat za lasersko ločevanje izotopov v atomski pari (AVLIS)
7. obrat za ločevanje izotopov v molekularni pari (MLIS);
8. obrat za ločevanje s plazmo;
9. obrat za elektromagnetno ločevanje.

b. Plinske centrifuge ter sklopi in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali izdelani za uporabo v
plinskih centrifugah, so kot sledi:

OPOMBA: Pojem "materiali z velikim razmerjem med trdnostjo in gostoto" v točki 0B001.b.
pomeni katerega koli od naslednjih materialov:
a. martenzitno jeklo z natezno trdnostjo najmanj 2,050 MPa ali več;
b. aluminijeve zlitine z natezno trdnostjo najmanj 460 MPa ali več; ali
c. "vlaknasti materiali" s "specifičnim modulom" več kot 3,18 x 106 m in s

"specifično natezno trdnostjo" več kot 76,2 x 103 m

1. Plinske centrifuge;

2. Celoviti sklopi rotorjev;

3. Cevi za rotorje, ki so posebej izdelani tankostenski valji debeline 12 mm ali manj, s
premerom od 75 do 400 mm, ki so izdelani iz materialov z visokim razmerjem med
trdnostjo in gostoto;

4. Obroči ali spojke, z debelino stene do 3 mm in s premerom od 75 do 400 mm, in so
izdelane za lokalno podporo rotorskih cevi ali za zaporedno povezavo več rotorskih cevi.
Izdelane so iz materialov z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto;

5. Lopute so elementi s premerom od 75 do 400 mm, ki se vgrajujejo v notranjost rotorskih
cevi ter so izdelane iz materialov z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto;

6. Končniki so elementi s premerom od 75 do 400 mm, ki so posebej konstruirani ali izdelani
za tesnjenje obeh koncev rotorskih cevi ter so izdelani iz materialov z visokim razmerjem
med trdnostjo in gostoto;

7. Magnetni viseči ležaji so posebej konstruirani ali izdelani ležaji, ki so sestavljeni iz
obročastega magneta, ki visi v ohišju z dušilnim sredstvom. Ohišje je izdelano iz materiala,
ki je odporen proti koroziji z UF6. Magnet je spojen z osjo ali drugim magnetom, pritrjenim
na zgornji končnik rotorske cevi.

8. Posebej izdelani skodeličasti ležaji, ki so pritrjeni na dušilne elemente blažilnika;

9. Molekularne črpalke so posebej konstruirani ali izdelani valji s spiralnimi utori in izvrtinami.
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10. Statorji motorjev so posebej konstruirani ali izdelani obročasti statorji za večfazne AC
histerezne sinhronske motorje z visoko hitrostjo za delovanje v vakuumu, v frekvenčnem
območju od 600 do 2000 Hz in z razponom moči od 50 do 1000 VA;

11. Ohišja centrifug so elementi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za vgradnjo cevastih
rotorjev plinskih centrifug. Ohišje predstavlja tog valj z debelino stene do 30 mm in z zelo
natančno obdelavo obeh koncev ter je izdelan iz materiala, ki je odporen proti koroziji z
UF6, ali zaščiten z njim.

12. Odvodne cevi so cevi z notranjim premerom do 12 mm, ki služijo za odvajanje plina UF6 iz
rotorske cevi, in delujejo po principu Pitotove cevi. Izdelane so iz materiala, ki je odporen
proti koroziji z UF6, ali zaščitene z njim.

13. Frekvenčni pretvorniki (konverterji ali inverterji) so posebej konstruirane ali izdelane
naprave za uravnavanje frekvence električnega toka v statorjih elektromotorjev pri procesu
obogatitve s plinskimi centrifugami, sestavni deli takšnih frekvenčnih pretvornikov, ki imajo
vse naslednje lastnosti:
a. večfazni izhod s frekvencami od 600 do 2000 Hz;
b. frekvenčno krmiljenje, boljše kot 0,1 %;
c. nizko harmonično popačenje (manj kot 2 %);
d. izkoristek nad 80 %.

c. Oprema in sestavni deli, posebej konstruirani in pripravljeni za postopek ločevanja s plinsko
difuzijo, so kot sledi:

1. Pregrade za difuzijo plinov so narejene iz poroznega, kovinskega, polimernega, ali
keramičnega materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6 ter z velikostjo por od 10 do 100
nm, debeline največ 5 mm, cevaste oblike in s premerom največ 25 mm;

2. Ohišja difuzorjev so izdelana iz materiala, ki je odporen proti UF6, ali zaščitena z njim.

3. Kompresorji in puhala so posebej konstruirani ali izdelani aksialni, centrifugalni ali batni
kompresorji oziroma puhala z zmogljivostjo najmanj 1 m3 UF6/min, in izhodnim tlakom do
666,7 kPa ter so izdelani iz materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6, ali zaščiteni z njim.

4. Tesnila gredi, namenjena za puhala ali kompresorje, ki so navedeni v 0B001.c.3, so
običajno konstruirana tako, da v notranjost kompresorja ne vdre več kot 1000 cm3 zraka
na minuto;

5. Toplotni izmenjevalniki, izdelani iz aluminija, bakra, niklja ali zlitin, z najmanj 60 % niklja ali s
kombinacijo teh kovin v primeru obloge cevi, so konstruirani za delovanje v področju pod
atmosferskim tlakom, pri tem je tlačna izguba zaradi puščanja manjša od 10 Pa/h pri tlačni
razliki 100 kPa.

6. Posebni zaporni in regulacijski ventili, ki so izdelani iz materiala, odpornega proti UF6, ter s
premerom od 40 do 1500 mm;

d. Oprema in komponente, ki so posebej konstruirane ali izdelane za postopek aerodinamičnega
ločevanja, so kot sledi:

1. Ločevalne šobe, ki imajo ukrivljene kanale s polmerom ukrivljenosti, manjšim od 1 mm in
so odporne proti koroziji z UF6. Pri izstopu iz šobe je ostro rezilo, ki razdeli izstopajoči tok
plina na dva dela.

2. Valjaste ali konične cevi s tangencialnim vstopom medija (vortex cevi), ki so izdelane iz
materiala, odpornega proti UF6, ali zaščitene z njim in s premerom med 0,5 in 4 cm ter
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razmerjem med dolžino in premerom 20 : 1 ali manj, z eno ali več tangencialnimi vstopnimi
odprtinami.

3. Kompresorji (batni, centrifugalni ali aksialni) ali puhala s sesalno zmogljivostjo najmanj 2 m3

UF6/min, so izdelani iz materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6, ali zaščiteni z njim,
vključno z osnimi tesnili;

4. Toplotni izmenjevalniki, materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6, ali zaščiteni z njim;

5. Ohišja elementov za aerodinamično ločevanje, v katera se vgrajujejo vrtinčne cevi ali
ločevalne šobe, in so iz materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6, ali zaščitena z njim;

6. Posebni zaporni in regulacijski ventili, izdelani iz materialov, odpornih proti UF6, ali
zaščiteni z njimi, s premerom od 40 do 1500 mm;

7. Procesni sistemi za ločevanje UF6 od nosilnega plina (vodik ali helij) do deleža UF6 na manj
kot 1 ppm, ki vključujejo:
a. Kriogene toplotne izmenjevalnike in kriogene ločevalnike za temperature 153 K (-

120 0C) ali manj;
b. Kriogene enote za temperature 153 K (- 120 0C) ali manj;
c. Ločevalne šobe ali vrtinčne cevi za ločevanje UF6 od nosilnega plina;
d. Hladne pasti za UF6 za temperature 253 K (- 20 0C) ali manj.

e. Oprema in sestavni deli, posebej konstruirane ali izdelane za postopek ločevanja s kemično
izmenjavo, kot sledi:

1. Kolone za hitro kemično izmenjavo med tekočinama, v katerih se raztopine zadržujejo do
30 sekund, so odporne proti koroziji s koncentrirano solno kislino (izdelane so iz primernih
plastičnih materialov npr. polimeri fluorogljika ali steklo, ali zaščitene z njimi);

2. Centrifugalni kontaktorji za hitro kemično izmenjavo med tekočinama, v katerih se raztopine
zadržujejo do 30 sekund, so odporne proti koroziji s koncentrirano solno kislino (izdelane
so iz primernih plastičnih materialov npr. polimeri fluorogljika ali steklo, ali zaščitene z
njimi);

3. Celice za elektrokemično redukcijo so odporne proti koncentrirani solni kislini, in so
namenjene za redukcijo urana iz enega v drugo valentno stanje pri postopku izotopske
obogatitve urana s kemično izmenjavo.

4. Oprema za napajanje celic za elektrokemično redukcijo za zajemanje U+4 iz organskega
toka, ki je v delih, ki prihajajo v stik z medijem, izdelana iz primernega materiala (steklo,
polimeri fluorogljika, polifenil sulfat, polieter sulfon, ter s smolo impregnirani grafit), ali
prevlečena z njim;

5. Sistemi za pripravo vhodnih komponent za proizvodnjo raztopine uranovega klorida visoke
čistosti, kateri so sestavljeni iz opreme za raztapljanje, solventno ekstrakcijo in/ali ionsko
izmenjavo za čiščenje ter iz elektrolitskih celic za redukcijo U+6 ali U+4 v U+3;

6. Sistemi za oksidacijo urana iz U+3 v U+4;

f. Oprema in sestavni deli, posebej konstruirani ali izdelani za postopek ločevanja z ionsko
izmenjavo, kot sledi:

1. Visoko aktivne smole so zrnate ali porozne makromrežaste smole, pri katerih so aktivne
skupine za kemično izmenjavo omejene na površino neaktivne porozne nosilne strukture in
drugimi kompozitnimi strukturami; v kakršni koli primerni obliki, vključno z delci ali vlakni s
premerom 0,2 mm ali so odporne proti koncentrirani solni kislini ter so pripravljene tako, da
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imajo zelo hiter razpolovni čas izmenjave, in sicer manj kot 10 sekund za obratovanje pri
delovnih temperaturah od 373 K (100o C) do 473 K (200o C).

2. Kolone za ionsko izmenjavo (valjaste), s premerom nad 1000 mm, so izdelane iz materiala,
ki je odporen proti koncentrirani solni kislini (npr. titan ali plastične mase na osnovi
fluoriranih ogljikovodikov), ali zaščitene z njim, za obratovanje pri delovnih temperaturah od
373 K (100o C) do 473 K (200o C) in tlakih nad 0,7 MPa;

3. Povratni sistemi za ionsko izmenjavo (kemični ali elektrokemični oksidacijski ali redukcijski
sistemi) za regeneriranje kemičnega redukcijskega ali oksidacijskega sredstva, ki se
uporablja v kaskadah za obogatitev urana z ionsko izmenjavo.

g. Oprema in sestavni deli, posebej konstruirani ali izdelani za lasersko ločevanje izotopov v atomski
pari (AVLIS), kot sledi:

1. Pasovni ali skenirni elektronski topi, ki oddajajo elektronske curke z močjo, ki znaša na
tarči več kot 2,5 kW/cm.

2. Sistemi za ravnanje s staljenim kovinskim uranom ali s talinami njegovih zlitin, sestavljeni iz
talilnih loncev in opreme za njihovo hlajenje. Izdelani so iz materiala, ki je primerno odporen
proti koroziji in visokim temperaturam (npr. tantal, grafit s prevleko iz itrija, grafit s prevleko
iz oksidov redkih zemelj ali njihove zmesi).
NAPOTILO: Glej tudi točko 2A225.

3. Sistemi za zbiranje obogatenega in osiromašenega urana, ki so izdelani iz materiala, ki je
odporen proti vročini in koroziji z uparjenim ali tekočim kovinskim uranom, kot sta npr. grafit
s prevleko iz itrija ali tantal; ali obdane z njim.

4. Ohišja ločevalnikov (valjaste ali pravokotne posode), za namestitev izvora uparjenega
kovinskega urana, elektronskega topa in sistema za zbiranje obogatenega in
osiromašenega urana.

5. Laserji ali laserski sistemi za ločevanje uranovih izotopov s pomočjo stabilizatorja
frekvenčnega spektra, za delovanje v daljšem časovnem obdobju.
NAPOTILO: Glej tudi točki 6A005 in 6A205.

h. Oprema in sestavni deli, posebej konstruirane ali izdelane za ločevanje izotopov v molekularni pari
(MLIS) ali za postopek laserskega vzbujanja kemične reakcije (CRISLA), kot sledi:

1. Nadzvočne ekspanzijske šobe, ki so namenjene za hlajenje mešanice UF6 in nosilnega
plina do temperature 150 K (- 123 0C) ali manj ter so izdelane iz materiala, ki je odporen
proti koroziji z UF6.

2. Zbiralniki za zbiranje produktov uranovega pentafluorida (UF5), ki so sestavljeni iz filtra,
udarnega ali ciklonskega zbiralnika ali iz kombinacije obeh ter so izdelani iz materiala, ki je
odporen proti koroziji z UF5 ali UF6.

3. Kompresorji in tesnila osi, ki so izdelana iz materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6.

4. Sistemi za fluoriranje trdnega UF5 v plinasti UF6.

5. Sistemi za ločevanje UF6 od nosilnega plina (dušik ali argon), ki vključujejo:
a. Kriogeni toplotni izmenjevalci in kriogeni ločevalniki za temperature 153 K 

(- 120 0C) ali manj;
b. Kriogene enote za temperature 153 K (- 120 0C) ali manj;
c. Hladne pasti za UF6 za temperature 253 K (- 20 0C) ali manj.
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6. Laserji ali laserski sistemi za ločevanje uranovih izotopov s pomočjo stabilizatorja
frekvenčnega spektra, za delovanje v daljšem časovnem obdobju.
NAPOTILO: Glej tudi točki 6A005 in 6A205.

i. Oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali izdelani za ločevanje s plazmo, kot sledi:

1. Generatorji mikrovalov in antene za ustvarjanje ali pospeševanje ionov, z izhodno frekvenco
nad 30 GHz in s srednjo izhodno močjo nad 50 kW;

2. Radiofrekvenčne tuljave za vzbujanje ionov pri frekvencah nad 100 kHz, ki delujejo pri
srednji moči nad 40 kW;

3. Sistemi za generiranje uranove plazme;

4. Sistemi za ravnanje s staljenim kovinskim uranom ali uranovimi zlitinami, sestavljeni iz
talilnih loncev ter opreme za njihovo hlajenje. Izdelani so iz materiala, ki je primerno
odporen proti koroziji in visoki temperaturi, ali pa zaščiteni s takim materialom (npr. tantal,
grafit s prevleko iz itrija, grafit s prevleko iz oksidov redkih zemelj ali njihove zmesi).
NAPOTILO: Glej tudi točko 2A225.

5. Zbiralniki obogatenega in osiromašenega urana so izdelani iz materiala, ki je odporen proti
visoki temperaturi in koroziji plinastega urana, kot sta npr. grafit s prevleko iz itrija ali tantal;

6. Ohišja ločevalnikov (valjaste posode), izdelana iz primernega nemagnetnega materiala (npr.
nerjavno jeklo), v katerih se namestijo izvor plazme, radiofrekvenčna tuljava in zbiralniki
obogatenega in osiromašenega urana.

j. Oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali izdelani za elektromagnetno ločevanje, so
kot sledi:

1. Enojni ali večkratni izvori ionov, ki so sestavljeni iz izvora pare, ionizatorja in pospeševalnika
ionskega curka. Izdelani so iz primernega nemagnetnega materiala (npr. grafit, nerjavno
jeklo ali baker) ter so sposobni zagotavljati ionski curek s skupno jakostjo najmanj 50 mA.

2. Zbiralne plošče z dvema ali več zarezami in žepi ter so namenjene za zbiranje ionskih
curkov obogatenega ali osiromašenega urana. Izdelane so iz primernega nemagnetnega
materiala (npr. grafit ali nerjavno jeklo);

3. Vakuumska ohišja, namenjena za vgradnjo elektromagnetnih ločevalnikov urana, izdelana
iz primernega nemagnetnega materiala (npr. nerjavno jeklo), in konstruirana za obratovanje
pri tlaku 0,1 Pa ali manj.

4. Magnetni poli s premerom nad 2 m;

5. Viri visoke napetosti z vsemi naslednjimi lastnostmi: 
a. s sposobnostjo neprekinjenega delovanja;
b. izhodne napetosti najmanj 20.000 V;
c. jakosti izhodnega toka najmanj 1 A;
d. regulacije napetosti, ki je boljša kot 0,01 % v časovnem obdobju osmih ur.
NAPOTILO: Glej tudi točko 3A227.

6. Viri energije za magnete (enosmerni tok) z vsemi naslednjimi lastnostmi: 
a. neprekinjenega proizvajanja izhodnega toka z jakostjo najmanj 500 A, pri napetosti

najmanj 100 V;
b. regulacije napetosti ali toka, boljše kot 0,01 % v časovnem obdobju osmih ur.
NAPOTILO: Glej tudi točko 3A226.
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0B002 Pomožni sistemi, oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali izdelani za obrat za ločevanje
izotopov, ki je naveden v 0B001, in so izdelani iz materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6, ali zaščiteni
z njim, kot sledi:

a. napajalni avtoklavi, peči ali sistemi, za napajanje procesa obogatitve UF6;

b. desublimatorji (ali hladne pasti), za odstranjevanje UF6 iz procesa obogatitve in za nadaljnjo
obdelavo po segrevanju;

c. postaje za shranjevanje obogatenega ali osiromašenega UF6 v posode;

d. postaje za utekočinjenje ali pretvorbo v trdno stanje, ki služijo za odstranjevanje UF6 iz procesa
obogatitve s stiskanjem, ohlajanjem in pretvorbo UF6 v tekoče ali trdno stanje;

e. Cevni sistem in razdelilni cevni sistem, ki sta posebej konstruirana ali izdelana za usmerjanje
pretoka UF6 v kaskadah za plinsko difuzijo, centrifugalno ali aerodinamično ločevanje;

f. 1. Vakuumski zbiralniki-razvodniki ali vakuumske glave s pretokom 5 m3/min ali več;
2. Vakuumske črpalke, ki so posebej izdelane za delovanje v UF6 atmosferi;

g. UF6 masni spektrometri in ionski izvori, ki so posebej konstruirani ali izdelani za neposredno
vzorčenje iz plinastega pretoka obogatenega ali osiromašenega UF6, in imajo vse naslednje
značilnosti:

1. enotno ločljivost za enoto atomske mase nad 320;
2. ionske izvore, ki so izdelani iz nikroma ali monela, ali z njima prevlečeni, ali pa so ponikljani;
3. ionizacijske izvore za elektronsko obstreljevanje;
4. zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize.

0B003 Obrat za pretvorbo urana ter oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana v ta namen, kot sledi:

a. sistemi za pretvorbo koncentrata uranove rude v UO3;
b. sistemi za pretvorbo UO3 v UF6;
c. sistemi za pretvorbo UO3 v UO2;
d. sistemi za pretvorbo UO2 v UF4;
e. sistemi za pretvorbo UF4 v UF6;
f. sistemi za pretvorbo UF4 v kovinski uran;
g. sistemi za pretvorbo UF6 v UO2;
h. sistemi za pretvorbo UF6 v UF4;
i. sistemi za pretvorbo UO2 v UCl4.

0B004 Obrat za pridobivanje težke vode, devterija in devterijevih spojin ter pripadajoča oprema in sestavni deli,
kot sledi:

a. Obrata za proizvodnjo težke vode, devterija ali devterijevih spojin sta, kot sledi:
1. Obrat za izmenjavo vodikov voda – sulfid;
2. Obrat za izmenjavo amoniak – vodik.

b. Oprema in sestavni deli so, kot sledi:

1. Stolpi za izmenjavo voda - vodikov sulfid, ki so izdelani iz kakovostnega ogljikovega jekla
(kot je ASTM A516), s premerom od 6 do 9 m, za obratovanje pri tlakih, ki so večji ali enaki
kot 2 MPa in z dopustno korozijo 6 mm ali več;
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2. Nizkotlačna enostopenjska centrifugalna puhala ali kompresorji tlaka 0,2 MPa, za kroženje
vodikovega sulfida (t.j. plina z več kot 70 % H2S), s pretočno zmogljivostjo vsaj 56 m3/
sekundo pri obratovalnem tlaku vsaj 1,8 MPa, ter tesnila, za obratovanje v okolju z mokrim
H2S.

3. Stolpi za izmenjavo amoniak – vodik , ki so visoki vsaj 35 m, s premerom od 1,5 do 2,5 m,
za obratovanje pri tlakih nad 15 MPa;

4. Notranji deli stolpov, vključno s stopenjskimi kontaktorji in stopenjskimi črpalkami, vključno
s potopnimi, za pridobivanje težke vode z izmenjevalnim postopkom amoniak – vodik. 

5. Razgrajevalniki amoniaka, z delovnim tlakom vsaj 3 MPa za pridobivanje težke vode z
izmenjevalnim postopkom amoniak – vodik.

6. Infrardeči absorbcijski analizatorji za neposredno analizo razmerja med vodikom in
devterijem pri koncentracijah devterija najmanj 90 %.

7. Katalitski gorilniki za pretvorbo obogatenega plinastega devterija v težko vodo z
izmenjevalnim postopkom amoniak – vodik.

8. Celotni sistemi nadgradnje ali kolone za bogatenje težke vode na reaktorsko stopnjo
koncentracije devterija.

0B005 Obrat, posebej izdelan za proizvodnjo jedrskih gorivnih elementov ter posebej izdelana oprema zanj.

OPOMBA: Obrat za proizvajanje jedrskih gorivnih elementov vključuje opremo, ki:
a. običajno prihaja v neposredni stik s proizvodnjo jedrskega materiala ali pa ga

neposredno krmili;
b. neprodušno zatesni jedrske materiale v gorivno cevko;
c. preverja neprodušnost zaprtja ali integriteto gorivnih cevk;
d. preverja končno ravnanje z zatesnjenim gorivom.

0B006 Obrat za predelavo obsevanih jedrskih gorivnih elementov in oprema ter sestavni deli, ki so posebej
konstruirane ali izdelane v ta namen.

OPOMBA: Točka 0B006 vključuje:
a. Obrat za predelavo obsevanih jedrskih gorivnih elementov in oprema ter

sestavni deli, ki običajno pridejo v neposreden stik z obsevanim gorivom in
jedrskim materialom ter cepitvenimi produkti ter jih neposredno krmilijo;

b. Stroji za rezanje ali striženje gorivnih elementov, ki so daljinsko upravljani, in so
namenjeni za rezanje, sekanje ali striženje obsevanih jedrskih gorivnih
elementov, svežnjev ali palic;

c. Kritično varne posode za raztapljanje (npr. posode majhnega premera,
obročaste ali ploščaste oblike), posebej konstruirane ali izdelane za raztapljanje
obsevanega jedrskega goriva. Odporne so proti vročim, močno korozivnim
tekočinam in omogočajo daljinsko upravljano polnjenje in vzdrževanje.

d. Solventni protitočni ekstraktorji in oprema za postopek ionske izmenjave, ki se
uporabljajo v obratih za predelavo obsevanega "naravnega urana",
"osiromašenega urana" ali "posebnih cepljivih materialov";

e. Posode za shranjevanje kemikalij so izdelane tako, da zagotavljajo nadzor
jedrske kritičnosti in so odporne proti koroziji z dušikovo kislino;
Opomba: posode imajo lahko naslednje lastnosti:
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1. stene ali notranji deli, izdelani iz materialov, ki vsebujejo najmanj 2 %
ekvivalenta bora (računano za vse sestavne elemente, kot so definirani v
opombi k točki 0C004);

2. največji premer 175 mm za valjaste oblike; ali
3. največjo širino 75 mm za ploščate ali obročaste oblike.

f. Instrumentacija za nadzor procesov, ki je posebej konstruirana ali izdelana za
spremljanje v obratih za predelavo obsevanega "naravnega urana",
"osiromašenega urana" ali "posebnih cepljivih materialov".

0B007 Obrat za predelavo plutonija in pripadajoča oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana v ta namen,
kot sledi:

a. Sistemi za predelavo plutonijevega nitrata v plutonijev oksid;
b. Sistemi za pridobivanje kovinskega plutonija.

0C MATERIALI

0C001 “Naravni uran” ali “osiromašeni uran” ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov ter
katerikoli drug material, ki vsebuje enega ali več prej naštetih materialov;

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 0C001 niso:
a. štirje grami ali manj “naravnega urana” ali “osiromašenega urana”, kadar nahaja

v senzorjih merilnih instrumentov;
b. “osiromašeni uran”, proizveden posebej za naslednje civilne nejedrske namene:

1. zaščito;
2. embalažo;
3. obtežitev, pri čemer masa ni večja kot 100 kg;
4. merilne uteži, pri čemer masa ni večja kot 100 kg;

c. zlitine, ki vsebujejo manj kot 5 % torija;
d. keramični proizvodi, ki vsebujejo torij, in ki niso bili izdelani za jedrsko uporabo.

0C002 “Posebni cepljivi materiali”

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 0C002 niso štirje “efektivni” grami ali manj, kadar se se
nahajajo v senzorjih merilnih instrumentov.

0C003 Devterij, težka voda (devterijev oksid) in druge devterijeve spojine ter mešanice in raztopine, ki vsebujejo
devterij, in v katerih je izotopsko razmerje med devterijem in vodikom večje od 1 : 5000.

0C004 Grafit jedrske kakovosti, s čistostjo manj kot 5 ppm ekvivalentov bora in z gostoto nad 1,5 g/cm3.

NAPOTILO: Glej tudi točko 1C107.

OPOMBA 1: Predmet nadzora v točki 0C004 niso:
a. izdelki iz grafita z maso manj kot 1 kg, razen tistih, ki so posebej konstruirani ali

izdelani za uporabo v jedrskih reaktorjih;
b. grafitni prah.

OPOMBA 2: V smislu točke 0C004 je določen "ekvivalent bora" kot vsota nečistoč BEz (razen
BEogljik, ker se ogljik ne šteje za nečistočo), pri čemer je:
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BEz (ppm) = CF x Koncentracija elementa Z v ppm;

σB in σZ pa sta preseka za zajetje nevtrona (v barnih) bora v naravnem stanju oziroma
elementa Z; AB in AZ sta atomski masi bora v naravnem stanju oziroma elementa Z.

0C005 Posebej izdelane spojine ali praškaste snovi za proizvodnjo plinskih difuzijskih pregrad, ki so odporne
proti koroziji z UF6 (npr. nikelj ali zlitine, z vsaj 60 % niklja aluminijev oksid in popolnoma fluorirani
ogljikovodiki). Omenjene zlitine ali praškaste snovi imajo čistost vsaj 99,9 %, velikost delcev manjšo od
10 mikrometrov, merjeno v skladu z ASTM standardom B330 (American Society for Testing and
Materials) ter veliko stopnjo enakomerne zrnatosti.

0D PROGRAMSKA OPREMA

0D001 “Programska oprema” je posebej napisana ali prirejena “razvoju”, “proizvodnji” ali “uporabi” blaga iz te
skupine.

0E TEHNOLOGIJA

0E001 “Tehnologija” je v skladu z Opombo o jedrski tehnologiji glede “razvoja”, “proizvodnje” ali “uporabe”
blaga iz te skupine.

pri čemer je CF pretvorbeni faktor
σZAB

σBAZ

---------------=
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SKUPINA 1
MATERIALI, KEMIKALIJE, “MIKROORGANIZMI” IN “TOKSINI”

1A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

1A001 Komponente, izdelane iz spojin s fluoridom kot sledi:

a. sifoni, tesnila, tesnilne mase in opne za gorivo, posebej izdelani za letalsko ali vesoljsko rabo,
izdelani iz več kot 50% kateregakoli od materialov, naštetih v 1C009.b. ali 1C009.c.;

b. piezoelektrični polimeri in kopolimeri iz viniliden fluorida iz 1C009.a.:
1. v obliki listov ali filma in
2. debeline več kot 200 mikrometrov.

c. sifoni, tesnila, ležišča valjev, opne ali membrane iz fluoroelastomerov, ki vsebujejo najmanj en
monomer viniletra, in ki so posebej izdelani za letalsko, vesoljsko uporabo ali za uporabo v
projektilih. “Projektil” v točki 1A001.c. pomeni kompletni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez
posadke.

1A002 “Kompozitne” strukture ali laminati, s katero koli od naslednjih značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi 1A202, 9A010 in 9A110.

a. imajo organsko “matrico” in so iz materialov, določenih v 1C010.c., 1C010.d. ali 1C010.e., ali
b. imajo kovinsko ali ogljikovo "matrico” in so iz:

1. ogljikovih “vlaknatih ali nitastih materialov” s:
a. “specifičnim modulom”, večjim od 10,15 x 106 m in
b. “specifično natezno trdnostjo”, večjo od 17,7 x 104 m; ali

2. materialov, ki so določeni v 1C010.c.

OPOMBI:

1. Predmet nadzora v skupini 1A002 niso kompozitne strukture ali laminati, ki so izdelani
iz ogljikovih “vlaknatih ali nitastih materialov”, impregnirani z epoksi smolo, in ki so
namenjeni za popravila delov na zračnih plovilih ali laminatov, pod pogojem, da njihova
površina ne presega 1 m2.

2. Predmet nadzora v točki 1A002 niso končni izdelki ali polizdelki, ki so posebej izdelani
za predmete za civilno uporabo, kot sledi:
a. za športne izdelke;
b. za avtomobilsko industrijo;
c. za industrijo strojnega orodja in
d. za uporabo v medicini.

1A003 Proizvodi iz polimernih snovi brez fluorina, naštetih v 1C008.a.3., v obliki filmov, listov, trakov ali pasov:

a. debeline več kot 0,245 mm ali
b. prekriti ali laminirani z ogljikom, grafitom, kovinami ali magnetnimi snovmi.
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OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1A003 niso proizvodi, kadar so prevlečeni ali laminirani z
bakrom in če so izdelani za proizvodnjo plošč elektronskih tiskanih vezij.

1A004 Zaščitna ali opozorilna oprema in njuni del, kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi 2B351 in 2B352.

a. plinske maske, filtri in oprema za vojaško rabo za dekontaminacijo, posebej izdelana ali prirejena
za zaščito pred biološkimi agensi, radioaktivnimi snovmi in kemičnimi bojnimi sredstvi; posebej
zanjo izdelani deli;

b. zaščitna oblačila, rokavice in čevlji za vojaško rabo, posebej izdelani ali prirejeni za zaščito pred
biološkimi agensi, radioaktivnimi snovmi in kemičnimi bojnimi sredstvi;

c. ABC-opozorilna oprema za vojaško rabo, posebej izdelana ali prirejena za ugotavljanje ali
odkrivanje bioloških agensov, radioaktivnih snovi in kemičnih bojnih sredstev; posebej izdelani deli
zanjo.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1A004 niso:
a. dozimetri za merjenje sevanja za osebno rabo in
b. oprema, katere funkcija ali konstrukcija jo omejuje na zaščito proti tveganjem,

značilnim za civilno industrijo, kot npr. v rudarstvu, kamnolomih, kmetijstvu,
farmacevtski industriji, v medicini, veterini, pri ravnanju z okoljem in odpadki ali v
prehrambeni industriji.

1A005 Neprebojni jopiči in posebej zanje izdelani deli, ki ne ustrezajo vojaškim standardom ali njim
odgovarjajočim zahtevam.

OPOMBI: 

1. Številka 1A005 se ne nanaša na posamezne zaščitne jopiče in na pribor zanje, če so
namenjeni za osebno varnost njihovih uporabnikov.

2. Številka 1A005 se ne nanaša na neprebojne jopiče, namenjene za frontalno zaščito
pred drobci in potisnimi valovi izstrelkov nevojaškega porekla.

1A102 Ponovno nasičeni pirolizirani ogljiko-ogljikovi materiali, izdelani za sisteme, naštete v 9A004 ali 9A104.

1A202 Kompozitne strukture, razen tistih, ki so določene v 1A002, v obliki cevi in imajo obe od naslednjih
značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi 9A010 in 9A110.

a. notranji premer od 75 do 400 mm;
b. izdelane iz “vlaknatih ali nitastih materialov ”, ki so določeni v 1C010.a. ali b. ali v 1C210.a. ali z

ogljikom ojačenimi materiali, ki so določeni v 1C210.c.
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1A225 Platinizirani katalizatorji, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pospeševanje reakcije izmenjave
vodikovega izotopa (med vodikom in vodo), pri pridobivanju tricija iz težke vode, ali pa za pridobivanje
težke vode.

1A226 Posebna embalaža, ki se uporablja pri ločevanju težke vode od navadne vode, ki ima obe od naslednjih
značilnosti:

a. izdelana je iz fosforjevega brona, ki je kemično obdelan v smislu izboljšave vpojnosti; in
b. izdelana je za uporabo v stolpih za vakuumsko destilacijo.

1A227 Okna za zaščito pred sevanjem iz materiala z visoko gostoto (iz svinčevega stekla ali drugo), ki imajo vse
naslednje značilnosti; posebej izdelani okvirji zanje:

a. hladno površino, večjo od 0,09 m2;
b. gostoto materiala, večjo od 3 g/cm3; in
c. debelino, večjo od 100 mm.

1B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

1B001 Oprema za proizvodnjo vlaken, predvlaken, predoblik in “sestavin”, naštetih v 1A002 ali 1C010, in
posebej izdelane komponente in pribor zanje kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi 1B101 in 1B201.

a. stroji za navijanje niti, katerih gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja so koordinirani in
programirani v treh ali več oseh, in ki so posebej izdelani za proizvodnjo “kompozitnih struktur” ali
laminatov iz “vlaknatih ali nitastih materialov”;

b. stroji za polaganje trakov ali nameščanje preje, katerih gibi nameščanja in polaganja trakov, preje
ali listov so koordinirani in programirani v dveh ali več oseh, in ki so posebej izdelani za
proizvodnjo “sestavin” letalskih okvirjev ali struktur projektilov. 

OPOMBA: V smislu točke 1B001.b. pomeni pojem "projektil" kompletni raketni sistem in
zrakoplovni sistem brez posadke.

c. mnogosmerni in mnogodimenzionalni tkalski ali prepletni stroji, vključno z opremo za adaptacijo ali
modifikacijo za tkanje prepletanje ali vpletanje vlaken pri proizvodnji “sestavljenih struktur”.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1B001.c. niso tekstilni stroji, ki niso prirejeni za zgoraj
opisano končno uporabo.

d. oprema, posebej izdelana ali prirejena za proizvodnjo ojačanih vlaken:

1. oprema za spremembo polimernih vlaken (npr. poliakrilnitrilni, rajonskih ali
polikarbosilanskih) v ogljikova ali silicijkarbidna vlakna, vključno s posebnimi napravami za
usmerjanje vlaken med toplotno obdelavo;

2. oprema za izdelavo kemijskih prevlek podlag, dobljenih v plinski fazi postopka (CVD) pri
dokončanju silicijkarbidnih vlaken;

3. oprema za mokro izpredanje keramike, odporne proti visokim temperaturam (npr.
aluminijevega oksida);
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4. oprema za spreminjanje predoblik vlaken z vsebnostjo aluminija v vlakna aluminijevega
oksida.

e. oprema za izdelavo predoblik iz točke 1C010.e. po postopku vročega emajliranja;

f. oprema za nemoteno tridimenzionalno ugotavljanje napak s pomočjo ultrazvočne ali rentgenske
tomografije, posebej izdelana za veziva.

1B002 Sistemi in njihovi deli, posebej izdelani za odstranjevanje nečistoč in za izdelovanje kovinskih zlitin, prahu
kovinskih zlitin ali legiranih materialov iz točk 1C002a2, 1C002b ali 1C002c.

NAPOTILO: Glej tudi točko 1B102.

1B003 Orodje, šablone, matrice, ali oblike za superplastično preoblikovanje ali za difuzno varjenje titana ali
aluminija ali njunih zlitin, posebej izdelani za:

a. strukture za zračno ali vesoljsko plovbo;
b. motorje za letala ali vesoljska plovila in
c. za posebej izdelane sestavne dele za takšne strukture ali motorje.

1B101 Oprema, ki ni zajeta v točki 1B001, za izdelovanje “sestavljenih struktur”in posebej zanjo izdelan pribor,
kot sledi:

OPOMBA: Deli in pribor, ki jih zajema točka 1B101, vključujejo: kalupe, jezičke, grezila,
pripomočke in orodje za prešanje, kaljenje, vlivanje, sintranje ali lepljenje “sestavljenih
struktur” ali laminatov.

NAPOTILO: Glej tudi točko 1B20 in 1B201.

a. stroji za navijanje niti, ki omogočajo, da se programira in koordinira gibanje pozicioniranja,
navijanja ali odvijanja v treh ali več oseh, in ki so posebej konstruirani za izdelavo “kompozitnih
struktur” ali laminatov iz “vlaknatih ali nitastih materialov” in nadzor koordiniranja in programiranja;

b. stroji za polaganje trakov, ki omogočajo, da se programira ali koordinira položaj trakov ali pasov v
dveh ali več oseh, in ki so namenjeni za izdelovanje letalskih okvirjev iz “sestavljenega materiala”
ali “projektilov”

c. oprema, namenjena ali prirejena za “proizvodnjo” “vlaknenih ali filamentnih materialov” kot sledi:.

1. oprema za spreminjanje polimernih vlaken (kot npr. poliakrilonitrilnih, rajonskih ali
polikarbosilanskih), vključno s posebnimi napravami za usmerjanje vlaken med toplotno
obdelavo;

2. oprema za kemično prevlekanje elementov ali spojin na ogretih filamentnih podlagah in

3. oprema za mokro izpredanje keramike, odporne proti visokim temperaturam (kot npr.
aluminijev oksid).

d. oprema, proizvedena ali prirejena za posebno površinsko obdelavo vlaken ali za proizvodnjo
predoblik iz točke 9C110.

OPOMBA: Oprema iz točke 1B101d zajema naprave za zvijanje, polaganje, prevlekanje ter
šablone za izrezovanje oblik.
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1B102 “Oprema za proizvodnjo” kovinskega prahu, razen tiste iz točke 1B002, ki se uporablja za “proizvodnjo”
sferičnih ali atomiziranih materialov (v nadzorovanem okolju) iz točk 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1. in
1C111.a.2.

NAPOTILO: Glej tudi točko 1B115.b.

OPOMBA: Točka 1B102 zajema:
a. generatorje plazme (visokofrekvenčni reaktivni lok), ki so uporabni za

pridobivanje kovinskega prahu v okolju mešanice argona in vode;
b. opremo za električno odcepljanje, uporabno za pridobivanje kovinskega prahu v

okolju mešanice argona in vode in
c. opremo, uporabno za “proizvodnjo” sferičnega aluminijevega prahu s

spreminjanjem taline v inertnem mediju (npr. v dušiku).

1B115 Oprema, razen tiste iz točk 1B002 in 1B102, za proizvodnjo pogonskih goriv ali njihovih sestavin kot
sledi ter posebej zanjo izdelane komponente:

a. “oprema za proizvodnjo”, ki se uporablja pri “proizvodnji”, rokovanju ali testiranju ustreznosti
tekočih pogonskih sredstev ali njihovih sestavin iz točk 1C011.a., 1C011.b. in 1C111 in

b. “oprema za proizvodnjo”, ki se uporablja pri “proizvodnji”, rokovanju, mešanju, vulkanizaciji,
vlivanju, stiskanju, strojni izdelavi, izvlekanju ali testiranju ustreznosti trdnih pogonskih goriv iz točk
1C011.a., 1C011.b. ali 1C11.

OPOMBA ŠT. 1: Predmet nadzora v točki 1B115.b. niso vsadni mešalniki, kontinualni mešalniki in
mešalniki na napajalno energijo. Glede nadzora nad omenjenim mešalniki glej točke
1B117, 1B118 in 1B119.

OPOMBA ŠT. 2: Predmet nadzora točke 1B115 ni oprema za “proizvodnjo”, rokovanje in testiranje
ustreznosti borovega karbida.

1B116 Dulci, posebej izdelani za proizvodnjo pirolitsko dobljenih materialov, oblikovanih v kalupih, napeljavah ali
na drugih podlagah iz predhodnikov plinov, ki se razgrajujejo pri temperaturah med 1.573 K (1.300°C) in
3.173 K (2.900°C) pri pritisku od 130 Pa do 20 kPa.

1B117 Vsadni mešalniki z zmožnostjo v vakuumu v obsegu od 0 do 13,326 kPa in z zmožnostjo temperaturnega
nadzora mešalne komore in ki imajo vse naslednje značilnosti

a. skupno volumetrično zmogljivost 100 litrov ali več in
b. najmanj eno mešalno/gnetno gred, vgrajeno izven centra.

1B118 Kontinualni mešalniki z zmožnostjo v vakuumu v obsegu od 0 do 13,326 kPa in z zmožnostjo
temperaturnega nadzora mešalne komore in ki imajo vse naslednje značilnosti

a. dve ali več mešalnih/gnetnih gredi in
b. zmožnost odpiranja mešalne komore.

1B119 Mlini s tekočo energijo, ki se uporabljajo za drobljenje ali mletje materialov iz točk 1C011.a., 1C011.b. ali
1C111
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1B201 Stroji za navijanje niti (razen tistih, ki so določeni v 1B001 in 1B101), in oprema zanje, kot sledi:

a. stroji za navijanje niti, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. da so njihovi gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja koordinirani in programirani v dveh ali
več oseh;

2. da so posebej izdelani za proizvodnjo “kompozitnih struktur” ali laminatov iz “vlaknatih ali
nitastih materialov” in

3. da so primerni za navijanje valjastih rotorjev s premerom od 75 do 400 mm in dolžine 600
mm ali več.

b. naprave za koordiniranje in programiranje strojev za navijanje niti iz točke 1B201a;

c. precizni pomožni oporni elementi za stroje za navijanje niti iz točke 1B201a.

1B225 Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo nad 250 g fluora na uro.

1B226 Elektromagnetni ločevalniki izotopov, ki so konstruirani ali opremljeni z enim ali več ionskimi viri z
zmogljivostjo skupnega toka ionskega curka 50 mA ali več.

OPOMBA: Točka 1B226 zajema ločevalnike, ki:
a. lahko obogatijo stabilne izotope in
b. imajo tako ionski vir kot kolektorje v magnetnem polju, njihova zgradba pa je

takšna, da so sami izven polja.

1B227 Pretvorniki za sintezo amoniaka ali enote za sintezo, v katerih izstopa plin (dušik in vodik) iz
visokotlačnega izmenjevalnega stolpa za amoniak/vodik pod visokim pritiskom, sintetizirani amoniak pa
se vrne v ta stolp.

1B228 Stolpi za kriogeno destilacijo vodika, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. konstruirani so za delovanje pri notranjih temperaturah 35 K (-238 °C) ali manj;
b. konstruirani so za delovanje pri notranjem tlaku od 0,5 do 5 MPa;
c. izdelani so iz:

1. nerjavnega jekla serije 300 z nizko vsebnostjo žvepla, ki ima avstenitno ASTM (ali
enakovreden standard) število velikosti zrna najmanj 5; ali

2. materialov s primerljivo odpornostjo proti nizkim temperaturam in vodiku; in
d. njihov notranji premer je najmanj 1 m, efektivna dolžina pa najmanj 5 m.

1B229 Stolpi s predeli za izmenjavo voda – vodikov sulfid, vključno z notranjimi zvezami, kot sledi:

OPOMBA: Za stolpe, ki so posebej konstruirani ali izdelani za proizvodnjo težke vode glej 0B004.

a. Stolpi s predeli za izmenjavo voda - vodikov sulfid, ki imajo vse naslednje značilnosti:
1. lahko delujejo pri tlakih najmanj 2 MPa;
2. izdelani so iz ogljikovega jekla, ki ima avstenitno ASTM (ali enakovreden standard) število

velikosti zrna najmanj 5; in
3. s premerom najmanj 1,8 m;

b. "Notranje zveze" v stolpih za izmenjavo vode in vodikovega sulfida, ki so opisani v 1B229.a.
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TEHNIČNA OPOMBA: "Notranje zveze" v stolpih so ločeni predelki, ki imajo efektivni skupni premer
najmanj 1,8 m in so konstruirani tako, da olajšajo protitočno gibanje, izdelani pa so iz jekla, ki ima
delež ogljika največ 0,03 %. To so lahko rešetni vložki, zapiralni vložki, vložki z destilacijskim
pokrovom ali pa vložki s turbinsko rešetko.

1B230 Črpalke za kroženje raztopin koncentriranega ali razredčenega katalizatorja - kalijevega amida v tekočem
amoniaku (KNH2/NH3), ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. so nepredušno zaprte (t.j. hermetično tesnost);
b. zmogljivost večjo kot 8,5 m3/uro;
c. 1. v primeru koncentrirane raztopine kalijevega amida (1 % ali več) je njihov delovni tlak od 1,5

do 60 MPa; ali
4.  v primeru razredčene raztopine kalijevega amida (manj kot 1%) je njihov delovni tlak od 20

do 60 MPa.

1B231 Objekti ali obrati za ravnanje s tricijem, in oprema zanje, kot sledi:

a. objekti ali obrati za proizvodnjo, predelavo, ekstrakcijo, koncentracijo tricija ali za ostale načine
ravnanja z njim;

b. oprema za objekte ali obrate za ravnanje s tricijem, kot sledi:

1. vodikove ali helijeve hladilne enote z zmogljivostjo hlajenja na 23 K (-250 °C) ali manj, z
zmogljivostjo odvajanja toplote več kot 150 W;

2. sistemi za shranjevanje ali čistilni sistemi, ki uporabljajo kovinske hidride kot medij za
shranjevanje ali čiščenje.

1B232 Turbo ekspanderji ali skupine turboekspanzijskih kompresorjev, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. delujejo pri temperaturah pod 35 K (-238 °C); in
b. pretok plinastega vodika 1000 kg/uro ali več.

1B233 Objekti, obrati in oprema za ločevanje litijevih izotopov, kot sledi:

a. objekti ali obrati za ločevanje litijevih izotopov;

b. oprema za ločevanje litijevih izotopov, kot sledi:

1. posebno razvrščeni stolpi za izmenjavo med tekočinama, ki so posebej izdelani za litijeve
amalgame;

2. črpalke za živo srebro ali litijev amalgam;
3. celice za elektrolizo litijevega amalgama;
4. uparjalniki za koncentrirane raztopine litijevega hidroksida.

1C MATERIALI

Tehnična opomba:

Kovine in zlitine:
Če določila temu ne nasprotujejo, obsegata izraza "kovine" in "zlitine" v točkah od 1C001 do 1C012
naslednje neobdelane in napol obdelane oblike:
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Surove oblike:
Anode, kepe, palice (vključno palice z zarezami in žičniške palice), klade, bloki, grude, briketi,
pogače, katode, kristali, kubusi, kocke, zrna, kroglice, ingoti, plošče, peleti, šibike, prah, koluti,
sekanci, krajniki, nepravilni koščki, gobe in palčice.

Napol obdelane oblike (prevlečene, prekrite, navrtane, naluknjane ali ne):
a. Kovani ali obdelani materiali, izdelani z valjanjem, vlečenjem, ekstrudiranjem, kovanjem,

nabojnim ekstrudiranjem, stiskanjem, drobljenjem, atomiziranjem in s struženjem kot sledi:
profili, kanali, krogi, diski, prah, kosmiči, folije in listi, kovani predmeti, plošče, prah, stiskanine
in tiskanine, trakovi, obroči, palice (vključno taljene palice, žičniške palice in valjano žico),
odrezki, oblike, listi, trakovi, cevi in črevesa (vključno krogi, kvadrati in odprtine iz cevi),
vlečena in ekstrudirana žica.

b. Livarski materiali, dobljeni z litjem v pesku, šablonah, kovini, štukaturi ali v drugih vrstah
kalupov, vključno odlitke, dobljene pri visokem pritisku, sintrirane oblike in oblike, dobljene z
metalurgijo prahu.

Predmet nadzora ostaja blago, ki je izvoženo v oblikah, ki niso zajete v seznamu in ki so deklarirane
kot dokončani proizvodi, vendar v resnici predstavljajo surove ali napol obdelane oblike.

1C001 Materiali, izdelani posebej kot absorbenti elektromagnetskih valov, in intrinsično prevodni polimeri kot
sledi:

NAPOTILO: Glej tudi 1C101.

a. materiali za absorbcijo frekvenc, večjih od 2 x 108 Hz, vendar manjših od 3 x 1012 Hz;

OPOMBE:

1. Predmet nadzora točke 1C001.a. niso:
a. absorberji tipa las, ki so izdelani iz naravnih ali umetnih vlaken, pri katerih

omogoča absorbcijo nemagnetni naboj;
b. absorberji brez izgube magnetnosti in katerih naključni izgled je

nedvodimenzionalna oblika, vključno piramidasta, stožčasta, klinasta in
gubasta;

c. dvodimenzionalni absorberji, izdelani iz:
1. ki so izdelani iz:

a. penastih plastičnih materialov (gibkih ali negibkih) z ogljikovim
nabojem, ali iz organskih materialov, vključno veziv, ki dajejo več
kot 5% odmeva v primerjavi s kovino preko frekvenčnega pasu, ki
je za 15% širši ali ožji od osrednje frekvence incidentalne energije;
ti absorberji ne morejo prenesti temperatur, večjih od 450 K
(177°C);

b. keramičnih materialov, ki dajejo več kot 20% odmeva v primerjavi s
kovino preko frekvenčnega pasu, ki je za 15% širši ali ožji od
osrednje frekvence incidentalne energije; ti absorberji ne morejo
prenesti temperatur, večjih od 800 K (527°C) ali

TEHNIČNA OPOMBA: Vzorci blaga iz točke 1C001.a., opombe št. 1.c.1.,
morajo biti kvadrati s stranico najmanj petih valovnih dolžin osrednje
frekvence in nameščeni v oddaljenem polju sevajočega elementa.

2. iz materialov z napetostno jakostjo manj kot 7 x 106 N/m2 in
3. iz materialov s splošno trdnostjo manj kot 14 x 106 N/m2.

d. ravninski absorberji, izdelani iz sintriranih feritov, ki imajo:
1. specifično težo več kot 4,4 in
2. z največjo delovno temperaturo 548 K (275°C).
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b.  materiali za absorbcijo frekvenc večjih kot 1,5 x 104 Hz, vendar manjših kot 3,7 x 1014 Hz in
neprozornih za vidno svetlobo;

c. intrinzično prevodni polimerni materiali s skupno elektroprevodnostjo preko 10.000 S7m
(Siemensov nanometer) ali s površinsko upornostjo manj kot 100 ohmov/kvadrat, katerih osnova
so naslednji polimeri:

1. polianilin;
2. polipirol;
3. politiofen;
4. polifenilen-vinilen ali
5. politienilen.vinilen.

TEHNIČNA OPOMBA: Skupna elektroprevodnost in površinska upornost se določata s
pomočjo ASTM D-257 ali ekvivalentnih metod.

1C002 Kovinske zlitine, praškaste kovinske zlitine in legirani materiali kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi 1C202.

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 1C002 niso kovinske zlitine, prah kovinskih zlitin ali zlitinski
materiali za podlage za izdelavo prevlek.

a. kovinske zlitine kot sledi:

1. zlitine na podlagi niklja ali titana v obliki aluminidov v surovem ali polpredelanem stanju kot
sledi:
a. nikljev aluminid, v katerem je 10 ut. % ali več aluminija;
b. titanov aluminid, v katerem je 12 ut. % ali več aluminija.

2. kovinske zlitine, izdelane iz prahu kovinskih zlitin ali iz določenega materiala iz oddelka
1C002.b. kot sledi:
a. nikljeve zlitine: 

1. z odpornostjo zoper stalno temperaturo in pritisk v obsegu 10.000 ur ali več
pri 923 K (650°C) pod pritiskom 550 mPa ali

2. z odpornostjo zoper občasno temperaturo in pritisk v obsegu 10.000
ciklusov ali več pri 823 K (550°C) in pod maksimalnim pritiskom 700 mPa;

b. niobijeve zlitine:
1. z odpornostjo zoper stalno temperaturo in pritisk v obsegu 10.000 ur ali več

pri 1.073 K (800°C) pod pritiskom 400 mPa ali
2. z odpornostjo zoper občasno temperaturo in pritisk v obsegu 10.000

ciklusov ali več pri 973 K (700°C) in pod maksimalnim pritiskom 700 mPa;
c. titanove zlitine:

1. z odpornostjo zoper stalno temperaturo in pritisk v obsegu 10.000 ur ali več
pri 723 K (450°C) pod pritiskom 200 mPa ali

2. z odpornostjo zoper občasno temperaturo in pritisk v obsegu 10.000
ciklusov ali več pri 723 K (450°C) in pod maksimalnim pritiskom 400 mPa;

d. aluminijeve zlitine z napetostno jakostjo:
1. 240 Mpa ali več pri 473 K (200°C) ali
2. 415 Mpa ali več pri 298 K (25°C);

e. magnezijeve zlitine z napetostno jakostjo 345 Mpa ali več in korozijsko stopnjo manj
kot 1 mm na leto ter 3%-na vodna raztopina natrijevega klorida, merjeno v skladu s
standardom G-31 ASTM ali ekvivalentov.
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Tehnične opombe:

1. Kovinske zlitine, naštete v točki 1C002.a. so tiste, ki vsebujejo večji utežnostni
odstotek navedene kovine od kateregakoli drugega elementa.

2. Odpornost zoper stalno temperaturo in pritisk se mora meriti v skladu s standardom E-
193 ASTM ali v skladu z ekvivalentnimi standardi.

3. Odpornost zoper občasno temperaturo in pritisk se mora meriti v skladu s standardom
-606 ASTM ali ekvivalentnimi. Testiranje mora biti osno s povprečnim razmerjem
pritiska, enakim 1, in s faktorjem koncentracije pritiska(K) enakim 1. Povprečni pritisk je
določen kot razlika med največjim in najmanjšim pritiskom, deljena z največjim
pritiskom.

b. mešanica kovinskega prahu ali podobno za materiale, naštete v točki 1C002.a. kot sledi:

1. iz kateregakoli od naslednjih sestavnih sistemov:

Tehnična opomba: 
V enačbah v nadaljevanju pomeni “X” enega ali več zlitinskih elementov.

a. nikljeve spojine ( Ni-Al-X, Ni-X-Al), namenjene za dele ali komponente turbinskih
motorjev, t.j. z manj kot tremi nekovinskimi delci (ki se vnašajo med proizvodnim
postopkom), večjimi od 100 mikrometrov v 109 delcih zlitine;

b. niobijeve zlitine (Nb-Al-X ali Nb-X-Al, Nb-Si-X ali Nb-X-Si, Nb-Ti-X ali Nb-X-Ti);

c. titanove zlitine (Ti-Al-X ali Ti-X-Al)

d. aluminijeve zlitine (Al-Mg-X ali Al-X-Mg, Al-Zn-X ali Al-X-Zn, Al-Fe-X ali Al-X-Fe) ali

e. magnezijeve zlitine (Ag-Al-X ali Mg-X-Al).

2. proizvedeni v nadziranem okolju po kateremkoli od naslednjih postopkov:
a. z “vakuumsko atomizacijo”;
b. s “plinsko atomizacijo”;
c. z “rotacijsko atomizacijo”;
d. s “hlajenjem curka”;
e. s “predenjem s taljenjem” in “kominucijo”;
f. z “ekstrakcijo s taljenjem” in “kominucijo” ali
g. z “mehanskim zlitjem”.

c. zlitinski materiali v obliki nekominucioniranih luskin, trakov ali tankih palčk, proizvedeni v
nadziranem okolju po postopku “hlajenega curka”, “predenja s taljenjem”, “ekstrakcije s
taljenjem”, ki se uporabljajo pri proizvodnji prahov kovinskih zlitin ali posameznih materialov,
naštetih v točki 1C002.b.

1C003 Magnetne kovine kakršnihkoli vrst ali oblik, ki imajo naslednje značilnosti:

a. začetno relativno prepustnost 120.000 ali več ter so debeline 0,05 mm ali manj;
Tehnična opomba: Meritev začetne prepustnosti se mora opraviti na popolnoma razbeljenem
materialu.

b. so magnetostriktne zlitine z:
1. magnetostrikcijo nasičenosti več kot 5 x 104 ali
2. magnetomehanski vezavni faktor (k) več kot 0,8;
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c. so amorfni trakovi zlitin:
1. ki sestoje iz najmanj 75 ut.% železa, kobalta ali niklja in
2. ki imajo nasičeno magnetno indukcijo (Bs) 1,6 ali več ter:
3. ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

a. debelino trakov 0,002 mm ali manj ali
b. elektroupornost 2 x 10-4 ohmcm ali več.

Tehnična opomba: "Nanokristalinski" materiali v točki 1C003.c. so tisti, ki imajo velikost
kristalnih zrnc 50 nm ali manj, določeno s pomočjo disfrakcije z žarki X.

1C004 Zlitine urana in titana ali tungstenove zlitine z “matriksom” na osnovi železa, niklja ali bakra, ki imajo:

a. gostoto več kot 17,5 g/cm3;
b. mejo elastičnosti več kot 1.250 Mpa;
c. skrajno napetostno jakost več kot 1.270 Mpa in
d. elongacijo več kot 8.

1C005 “Superprevodni” “sestavljeni” vodniki dolžine nad 100 m ali mase več kot 100 g kot sledi:

a. mnogofilamentni “superprevodni” “sestavljeni” vodniki, ki vsebujejo enega ali več titanovih
filamentov:

1. vstavljeni v “matriks”, razen v baker ali v mešani “matriks” na osnovi bakra;
2. s ploščino preseka manj kot 0,28 x 1-4 mm2 (oziroma premera 6 mikrometrov v primeru

krožnih filamentov);

b. “Superprevodni” “sestavljeni” vodniki, ki vsebujejo enega ali več “superprevodnih” filamentov,
razen niobij-titanovih:

1. s “kritično temperaturo” pri nič-ti magnetni indukciji, ki presega 9,85 K (-263,31°C),
vendar je manjša od 24 K (-249,16°C);

2. s ploščino preseka manj kot 0,28 x 1-4 mm2 in
3. ki ostanejo v “superprevodnem” stanju pri temperaturi 4,2 K (-268,96°C), kadar so

izpostavljeni magnetnemu polju, ki ustreza stopnji magnetne indukcije 12 T.

1C006 Tekočine in maziva kot sledi:

a. hidravlične tekočine, katerih osnovna sestavina je katerakoli od naslednjih spojin ali materialov:

1. sintetična vodikoogljikova olja ali silikonska vodikoogljikova olja z:

OPOMBA: V smislu točke 1C006.a.1. vsebuje silicijev ogljikovodik samo silicij, vodik in
ogljik.

a. plameniščem nad 477 K (204°C);
b. točko litja 239 K (-34°C) ali manj;
c. indeksom viskoznosti 75 ali več in
d. termalno stabilnostjo pri 616 K (343°C);

2. klorfluorkarbonati z:

OPOMBA: V smislu oddelka 1C006a.2. vsebujejo klorfluorkarbonati izključno ogljik,
fluor in klor.
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a. brez plamenišča;
b. plameniščem nad 977 K (704°C);
c. točko litja 219 K (-54°C) ali manj;
d. indeksom viskoznosti 80 ali več in
e. vreliščem pri 473 K (200°C) ali več.

b. maziva, katerih osnovna sestavina je katerakoli od naslednjih spojin ali materialov:

1. fenilenovi ali alkilfenilenovi estri ali tioestri ali njihove mešanice, ki vsebujejo več kot dve
etrski ali tioetrski funkciji ali njune mešanice;

2. fluorirane silicijeve tekočine s kinematsko viskoznostjo manj kot 5.000 mm2/s , merjeno
pri 298 K (25°C).

c. snovi za dušenje ali miren tek s čistostjo več kot 99,8%, in ki vsebujejo manj kot 25 delcev, velikih
200 nm ali večjih na 100 ml, in ki sestoje iz najmanj 85% kateregakoli od naslednjih spojin ali
materialov:

1. dibromotetrafluoroetana;
2. poliklortrifluoretilena (samo oljnih ali voskastih modifikacij) ali
3. polibromtrifluoretilena.

d. fluoroogljikove elektronske hladilne tekočine, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. da vsebujejo 85 ut. % ali več katerekoli od naslednjih sestavin ali njih mešanic:
a. monomernih oblik polifluoro-poliakrileter-triazinov ali perfluoralifatskih etrov;
b. perfluproalkiminov;
c. perfluorocikloalkanov ali
d. perfluoroalkanov;

2. da je njihova gostota pri 298 K (25°C) 1,5 g/ml ali več;
3. da so v tekočem stanju pri 273 K (0°C) in
4. da vsebujejo 60 ali več ut. % fluora.

Tehnična opomba: V smislu oddelka 1C006 se določa:
a. plamenišče z uporabo metode “Cleveland Open Cup Method”, opisane v ASTM D-92, ali

ekvivalentnih metod;
b. točka litja z uporabo metode, opisane v ASTM D-97 ali ekvivalentnih metod;
c. indeks viskoznosti z uporabo metode, opisane v ASTM D-277 ali ekvivalentnih metod;
d. termalna stabilnost se določa z naslednjim preizkusom ali z ekvivalentnimi preizkusi:

20 ml preizkušane tekočine namestimo 46-mililitrsko komoro iz nerjavnega jekla 317, v kateri
so tri kroglice, vse tri s premerom 12,5 mm: prva iz orodnega jekla M-10, druga iz jekla 52000
in tretja iz ladijske bronze (60% Cu, 39% Zn in 0,75% Sn). Komoro očistimo z dušikom,
zapremo pri atmosferskem tlaku, temperaturo pa povečujemo do 644 K (371,6°C), kjer naj
ostane šest ur. Vzorec lahko štejemo za termalno stabilnega (po izvedenem postopku), če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je izguba mase vsake kroglice manjša od 10 mg/mm2 njene površine;
2. da je sprememba izvorne viskoznosti, kot je določena pri 311 K (38°C) manjša od 25%

in
3. da je skupno kislo ali bazično število manjše od 0,40.

e. Temperaturo samovžiga se določa z uporabo metode, opisane v ASTM E-659 ali z uporabo
ekvivalentnih metod.

1C007 Keramični osnovni materiali, “nesestavljeni” keramični materiali, “sestavljeni” materiali s keramičnim
“matriksom” in njihovi predhodniki kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi oddelek 1C107.
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a. osnovni materiali iz samostojnih ali kompleksnih boridov ali iz titana, katerih skupna čistota (brez
namenoma dodanih dodatkov) je manj kot 5.000 ppm, povprečna velikost delcev enaka ali
manjša od petih mikrometrov in pri katerih ni več kot 10% delcev večjih od 10 mikrometrov;

b. “nesestavljeni” keramični materiali v surovi ali polpredelani obliki, sestavljeni iz boridov ali titana
gostote 98% ali več ali pa teoretično čisti

razen abrazivov.

c. keramično-keramično “sestavljeni” materiali s steklenim ali oksidnim “matriksom”, ojačeni z vlakni
iz kateregakoli od naslednjih sistemov:

1. Si-N;
2. Si-C;
3. Si-Al-O-N ali
4. Si-O-N
s specifično natezno trdnostjo večjo od 12,7 x 103 m.

d. keramično-keramično “sestavljeni” materiali, s kontinuirno kovinsko fazo ali brez nje, ki vsebujejo
fino razpršene delce ali faze kateregakoli “lasnatega” materiala, pri katerem tvorijo “matriks”
silicijevi karbidi ali nitridi, cirkonij ali bor;

e. predhodniki materialov (t.j. posebej zanje namenjeni polimerni ali kovinoorganski materiali za
proizvodnjo katerekoli faze ali faz materialov, naštetih v 1C007.c. kot sledi:

1. polidiorganosilani (za proizvodnjo silicijevega karbida);
2. polisilani (za proizvodnjo silicijevega nitrida);
3. polikarbosilani (za proizvodnjo keramike s silicijevimi, ogljikovimi in dušikovimi

komponentami). in

f. keramično-keramično “sestavljeni materiali” s kisikovim ali steklenim matriksom, ki so ojačeni z
brezkončnimi filamenti iz enega od naslednjih sistemov:

1. Al2O3 ali
2. Si.C-N.

OPOMBA: Točka 1C007f ne zajema “sestavljenih materialov”, v katerih imajo filamenti teh
sistemov natezno trdnost manjšo od 700 MPa pri 1.273 K (1.000°C) ali ki imajo
trajno natezno trdnost večjo od 1% razteza pri obremenitvi 100 MPa pri 1.273 K
(1.000°C) v časovnem okvirju 100 ur.

1C008 Nefluorirane polimerne snovi kot sledi:

a. 1. bis-maleimidi;
2. aromatski poliamid-amidi;
3. aromatski poliamidi in
4. aromatski polieterimidi s točko posteklenitve (Tg) višjo od 503 K (230°C), merjeno po

mokrem postopku.

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 1C008.a. niso netaljivi talilni prahi ali talilne oblike.

b. termoplastični polimeri tekočih kristalov s točko temperaturne deformacije nad 523 K (250°C),
merjeno po metodi A po ASTM D-648, ali po ekvivalentnih metodah, in z mehanično upornostjo
1,82 N/mm2, ki so sestavljeni:

1. iz:
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a. fenilena, bifenilena ali naftalena;
b. metila, iz fenilena s substituiranim terciarnim butilom ali fenilom, iz bifenilena ali

naftalena ali
2. iz katerekoli od naslednjih kislin:

a. tereftalne kisline
b. 6-hidroksi-2-naftojske kisline ali
c. 4-hidroksibenzojske kisline;

c. poliarilen-eter ketoni kot sledi:

1. polieter-eter-keton (PEEK);
2. polieter-keton-keton (PEKK);
3. poleter-keton (PEK) ali
4. polieter-keton-eter-keton-keton (PEKEKK);

d. poliarilen ketoni;

e. poliarilen sulfidim pri katerih je arilenska skupina bifenilen, trifenilen ali njuna kombinacija;

f. polibifenileneter sulfoni.

Tehnična opomba: Temperaturna točka posteklenitve (Tg) pri materialih iz točke 1C008 se določa z
uporabo suhe metode, opisane v ASTM D 3418.

1C009 Nepredelane fluorinirane spojine kot sledi:

a. kopolimeri viniliden fluorida, ki vsebujejo 75% ali več beta kristalinske strukture brez nosilcev;

b. fluprinirani poliamidi, ki vsebujejo 30% ali več kombiniranega fluora in

c. fluprinirani elastomeri fosfanozena, ki vsebujejo 30% ali več kombiniranega fluora.

1C010 “Vlakneni ali filamentni materiali”, ki se lahko uporabijo v “sestavljenih” strukturah organskega “matriksa”,
kovinskega “matriksa” ali ogljikovega “matriksa” kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi oddelek 1C210.

a. Organski vlaknati ali nitasti materiali, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. specifični modul nad 12,7 x 106 m; in
2. specifično natezno trdnost nad 23,5 x 104 m;

Op.: 1C010.a. ne obsega nadzora nad polietilenom.

b. Ogljikovi vlaknati ali nitasti materiali, ki imajo naslednje značilnosti:

1. specifični modul nad 12,7 x 106 m; in
2. specifično natezno trdnost nad 23,5 x 104 m;

Opomba: 1C010.b. ne obsega nadzora izdelkov, ki so izdelani iz vlaknatih ali nitastih
materialov, in se uporabljajo pri popravilu delov zračnih plovil ali laminatov, če
velikost posamezne plošče ne presega dimenzij 50 cm x 90 cm.

TEHNIČNA OPOMBA: Značilnosti materialov, opisanih v točki 1C010.b. se določajo z uporabo
metod z oznakami SRM 12 do SRM 17, ki jih priporoča “Suppliers Advance Composite
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Materials Association” (SACMA), ali z uporabo enakovrednih nateznih testov, kot npr.
“Japanese Industrial Standard” JIS-R-7601, odstavek 6.6.2. Testi morajo temeljiti na
povprečju velikega števila vzorcev.

c. anorganski “vlakneni ali filamentni materiali”, ki imajo:

1. “specifični modul” več kot 2,45 x 106 m in
2. tališče, točko razgraditve ali sublimišče preko 1.922 K (1.649°C) v inertnem okolju.

OPOMBA: Predmet nadzora v po točk 1C010.c. niso:
1. nekontinuirna, mnogofazna, polikristalinska aluminijeva vlakna in

narezana vlakna v slučajnem prepletu, ki vsebujejo 3 ut. % ali več silicija,
in katerih “specifični modul” je manj kot 10 x 106 m;

2. molibdenova vlakna ali vlakna njegovih zlitin;
3. borova vlakna in
4. nekontinuirna keramična vlakna s tališčem, točko razgraditve ali

sublimiščem pod 2043 K (1.770°C).

d. “vlakneni ali filamentni materiali”:

1. ki so sestavljeni iz kateregakoli od naslednjih materialov:
a. iz polieterimidov, naštetih v točki 1C008.a. ali
b. iz materialov, naštetih v točkah 1C008.b., c., d., e. ali f

2. ki so sestavljeni iz materialov, naštetih v točki 1C010.d.1.a. ali 1C010.d.1.b. in “vmešani” z
drugimi materiali, naštetimi v točkah 1C010a., b. ali c.

e. vlakna, ki so impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami, vlakna (vlaknati kompozit),
prevlečena z ogljikom (predoblike) ali ogljikova vlakna (predoblike), kot sledi:

1. iz vlaknatih ali nitastih materialov, ki so določeni v točkah 1C010.a., b. ali c.;

2. iz organskih ali ogljikovih vlaknatih ali nitastih materialov, ki imajo:
a. “specifični modul” nad 10,15 x 106 m; in
b. “specifično natezno trdnost” nad 17,7 x 104 m;
c. niso določeni v točkah 1C010.a. ali b.; in
d. imajo, kadar so impregnirani z materiali, ki so določeni v točki 1C008 ali 1C009.b.,

talilno temperaturo (Tg) višjo od 383 K (110 °C), kadar pa so impregnirani s
fenolnimi ali epoksi smolami, pa enako ali višjo od 418 K (145 °C).

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1C010.e. niso 

a. “vlaknati ali nitasti materiali”, impregnirani z matrico epoksi smol (vlaknati
kompoziti), ki se uporabljajo pri popravilu delov zračnih plovil ali laminatov, če
velikost posamezne plošče ne presega dimenzij 50 cm x 90 cm;

b vlaknati kompoziti, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo
talilno temperaturo (Tg) manj kot 433 K (160 °C) in temperaturo procesa nižjo
kot talilno temperaturo.

TEHNIČNA OPOMBA: Za materiale, ki so omenjeni v točki 1C010.e. je talilna temperatura (Tg)
določena z uporabo suhega postopka, ki je opisan v ASTM D 3418. Za fenolne in epoksi smole je
talilna temperatura določena z uporabo suhega postopka, ki je opisan v ASTM D 4065 (frekvenca 1
Hz, hitrost segrevanja 2 K (°C) na minuto).
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1C011 Kovine in spojine kot sledi:

a. kovine z velikostjo delcev manj kot 60 nm, izdelane iz materialov z več kot 99% cirkonija,
magnezija ali njunih zlitin;

Tehnična opomba: naravna vsebnost hafnija v cirkoniju (značilna je med 2% in 7%) se šteje
skupaj s cirkonijem.

OPOMBA: Kovine ali zlitine iz točke 1C011.a. so predmet nadzora ne glede na to, ali so
kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij, ali ne.

b. bor ali borov karbid čistoče 85% ali več in z delci velikosti 60 nm ali manj;

OPOMBA: Kovine ali zlitine iz točke 1C011.a. so predmet nadzora ne glede na to, ali so
kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij, ali ne.

c. gvanidinov nitrat in

d. nitrogvanidinov nitrat (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012 Materiali za vire jedrske toplote kot sledi:

Tehnična opomba: Za te materiale je značilna uporaba kot virov jedrskega ogrevanja.

a. plutonij v katerikoli obliki, če je v njem več kot 50 ut. % z izotopskim številom 238;

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1C012.a. niso:
1. dobave, ki vsebujejo 1 g ali manj plutonija in
2. dobave s tremi "učinkovitimi grami" ali manj plutonija, kadar jih vsebujejo

občutljivi instrumenti ali naprave.

b. "Predhodno ločen" neptunij-237 v katerikoli obliki.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1C012.b. niso dobave, ki vsebujejo 1 g ali manj
neptunija-237.

1C101 Materiali in naprave za zmanjšano opaznost, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči znaki in
zvočni znaki (razen tistih, naštetih v točki 1C001), ki se uporabljajo v “projektilih” in njihovih podsistemih.

OPOMBE:
1. Oddelek 1C101 vključuje:

a. strukturne materiale in prevleke, izdelane posebej za zmanjševanje radarske
odbojnosti;

b. prevleke, vključno barve, izdelane posebej za zmanjševanje ali prikrojevanje
odbojnosti ali oddajnosti v mikrovalovnem, infrardečem ali ultravijoličnem področju
elektromagnetnega spektra.

2. Oddelek 1C101 ne vključuje prevlek, kadar se uporabljajo za toplotni nadzor satelitov.
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1C102 Ponovno nasičeni pirolizirani ogljiko-ogljikovi materiali, namenjen za vesoljska vozila iz točke 9A004 ali za
raziskovalne rakete iz točke 9A104.

1C107 Grafit in keramični materiali, razen tistih iz točke 1C007, kot sledi:

a. drobnozrnati rekristalizirani grafit z gostoto 1,72 g/cm3 ali več, merjeno pri 288 K (15°C),
katerega delci merijo 100 mikrometrov ali manj, nadalje pirolitsko ali vlakneno ojačeni grafiti,
uporabni za raketne dulce in obloge konic letal, ki se vračajo v ozračje;

NAPOTILO: Glej tudi točko 0C004.

b. pirolitsko ali z vlakni ojačen grafit, uporaben za konice “projektilov” in obloge konic letal, ki se
vračajo v ozračje;

NAPOTILO: Glej tudi točko 0C004.

c. keramični sestavljeni materiali (z dielektrično konstanto manj kot 6 pri frekvencah od 100 do
10.000 Mhz, uporabni za konice “projektilov” in

d. keramika, ki je v masi ojačena s silicij.ogljikovimi vlakni, uporabna za konice “projektilov”.

1C111 Goriva in sestavine goriv kot sledi, razen tistih iz točke 1C011::

a. pogonske snovi:

1. sferični aluminijev prah z delci enakega premera, manjšega od 200 mikrometrov ter z
vsebnostjo aluminija 97 ut. % ali več, če najmanj 10 ut. % celotne mase predstavljajo delci
s premerom manj kot 63 mikronov, v skladu z ISO 2951:1988 ali enakovrednim
nacionalnim standardom;

Tehnična opomba: velikost delcev 63 mikronov (ISO r_565) ustreza 250 meshem
(Tyler) ali230 meshem (standard ASTM E-11).

2. kovinska goriva z delci velikosti manj kot 500 mikrometrov, bodisi sferičnimi, atomiziranimi,
sferoidičnimi, v luskinah ali zmleti, ki vsebujejo 97 ut. % ali več katerekoli od naslednjih
snovi:
a. cirkonija;
b. berilija;
c. magnezija in
d. zlitin kovin iz podtočk a. in b. Zgoraj.

Tehnična opomba: Naravna vsebnost hafnija v cirkoniju (običajno od 2% do 7%) se
šteje skupaj s cirkonijem.

3. tekoči oksidizerji kot sledi:
a. didušikov trioksid;
b. dušikov dioksid/didušikov tetraoksid ali
c. didušikov pentoksid.

b. polimerne snovi:

1. karboksi-terminirani polibutadien (CTPB);
2. hidroksi-terminirani polibutadien (HTPB);
3. polibutadien-akrilna kislina(PBAA) in
4. polibutadien-akrilnokislinski akrilonitril (PBAN).
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c. drugi pogonski aditivi in agenti:

1. dinitrat dietilenglikola;
2. 2-nitrodifenilamin;
3. trimetiletanov trinitrat (TMETN);
4. dietilen-glikol dinitrat (DEGDN) in
5. derivati ferocena.

1C116 Martenzitna jekla (jekla, ki so splošno določena z visokim deležem niklja, zelo nizkim deležem ogljika in
uporabo nadomestnih elementov, ki omogočajo utrjevanje s staranjem), ki imajo natezno trdnostjo
najmanj 1500 MPa ali več, pri temperaturi 293 K (20 °C), in so v obliki pločevine, plošč ali cevi z
debelino 5 mm ali manj.

NAPOTILO: Glej tudi točko 1C216.

1C117 Tungsten, molibden in njune zlitine v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500
mikrometrov ali manj, čistote 97% ali več, ki se uporabljajo za izdelavo elementov raketnih motorjev, t.j. za
toplotne ščite, podlage za dulce, vratove dulcev in površine vektorskih kontrol.

1C118 Dvojno nerjavno jeklo, stabilizirano s titanom (Ti-DSS), ki ima vse naslednje značilnosti:

a. da:

1. vsebuje 17,0 do 23,0 ut. % kroma in 4,5 do 7,0 ut. % niklja;
2. vsebuje več kot 0,1 ut. % titana in
3. ima mikrostrukturo (tudi upoštevajoč dvofazno mikrostrukturo), ki je najmanj 10 vol. %

avstenitna (merjeno po postopku ASTM E-1181-87 ali ustreznem nacionalnem postopku) in

b. da je v katerikoli od naslednjih obliki:

1. ingotov ali palic, katerih vsaka dimenzija je večja od 100 mm;
2. listov širine 600 mm ali več in debeline 3 mm ali manj ali
3. cevi z zunanjim premerom 600 mm ali več in debelino sten 3 mm ali manj.

1C202 Zlitine, razen tistih, določenih v točki 1C002.a. in d., kot sledi:

a. aluminijeve zlitine, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. natezno trdnost 460 MPa ali več pri 293 K (20°C); in
2. so v obliki cevi ali v trdni valjasti obliki (vključno z odkovki) z zunanjim premerom, ki je večji

od 75 mm;

b. titanove zlitine, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. natezno trdnost 900 MPa ali več pri 293 K (20°C); in
2. so v obliki cevi ali v trdni valjasti obliki (vključno z odkovki) z zunanjim premerom, ki je večji

od 75 mm.

TEHNIČNA OPOMBA: Zgoraj omenjene zlitine se nanašajo na zlitine pred in po toplotni obdelavi.
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1C210 “Vlaknati ali nitasti materiali” ali vlaknati kompoziti, razen tistih, ki so določeni v točki 1C010.a., b. ali e.,
kot sledi: 

a. vlaknati ali nitasti materiali” iz ogljika ali aramida, ki imajo eno od spodnjih značilnosti:

1. “specifični modul” 12,7 x 106 m ali več; ali
2. “specifično natezno trdnost” 235 x 103 m ali več;

OPOMBA: Točka 1C201a ne zajema aramidnih “vlaknatih ali nitastih materialov”, v katerih
je masni delež sredstev za površinsko spremembo vlaken 0,25 % ali več.

b. stekleni “vlaknati ali nitasti materiali”, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. “specifični modul” 3,18 x 106 m ali več; ali
2. “specifično natezno trdnost” 76,2 x 103 m ali več.

c. neskončne “preje”, “sukanec”, “niti” ali “trakovi”, ki so široki 15 mm ali manj (predoblike) iz
“vlaknatih ali nitastih materialov”, ki so izdelani iz ogljikovih ali steklenih “vlaknati ali nitasti
materiali”, določenih v točki 1C210.a ali 1C210.b.

TEHNIČNA OPOMBA: Smola sestavlja matrico kompozita. 

OPOMBA: V točki 1C210 so “vlaknati ali nitasti materiali” omejeni na neskončne “posamezne
niti”,“sukanec”, “prejo” ali “trakove”.

1C216 Martenzitno jeklo, razen tistega, ki je določeno v točki 1C116, z natezno trdnostjo 2050 MPa pri
temperaturi 293 K (20°C).

OPOMBA: Točka 1C216 ne zajema oblik, pri katerih linearne dimenzije niso večje od 75 mm.

TEHNIČNA OPOMBA: Pojem "martenzitno jeklo z natezno trdnostjo" zajema martenzitno jeklo pred
in po toplotni obdelavi.

1C225 Bor, obogaten z izotopom bor-10 (10B) nad vrednostmi v naravi: elementarni bor, njegove spojine,
mešanice, ki vsebujejo bor, izdelki iz teh materialov, odpadki in ostanki omenjenih materialov.

OPOMBA: Mešanice iz točke 1C225, ki vsebujejo bor, vključujejo tudi materiale z vsebnostjo
bora.

TEHNIČNA OPOMBA: Masni delež izotopa bor-10 v naravi znaša približno 18,5 % (20 at. %).

1C226 Volfram, volframov karbid ali volframove zlitine z masnim deležem volframa, ki večji kot 90 %, in imajo obe
naslednji značilnosti:

a. votlo valjasto simetrijo (vključno z valjastimi deli z notranjim premerom od 100 mm do 300 mm); in
b. maso nad 20 kg.

Opomba: 1C226 ne zajema delov, ki so posebej izdelani kot uteži ali kolimatorje za žarke gama.

1C227 Kalcij, ki ima obe naslednji značilnosti:

a. vsebuje manj kot 1000 ppm kovinskih nečistoč, razen magnezija; in
b. vsebuje manj kot 10 ppm bora.
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1C228 Magnezij, ki ima obe naslednji značilnosti:

a. vsebuje manj kot 200 ppm kovinskih nečistoč, razen kalcija; in
b. vsebuje manj kot 10 ppm bora.

1C229 Bizmut, ki ima obe naslednji značilnosti:

a. čistost nad 99,99 %: in
b. vsebuje manj kot 10 ppm srebra.

1C230 Kovinski berilij, zlitine, pri katerih je masni delež berilija nad 50 %, spojine, ki vsebujejo berilij in proizvodi
iz njih ter odpadki in ostanki omenjenih materialov.

Opomba: 1C230 ne pokriva:

a. kovinskih oken za rentgenske aparate ali naprave za vrtanje;
b. mešanic oksidov v izdelkih ali polizdelkih, ki so oblikovani posebej za dele

elektronskih komponent ali kot podlage za elektronska vezja; in
c. berila (berilijevega ali aluminijevega silikata) v obliki smaragdov ali akvamarinov.

1C231 Kovinski hafnij, zlitine in spojine hafnija, pri katerih je masni delež hafnija večji kot 60 % in proizvodi iz njih
ter odpadki in ostanki omenjenih materialov.

1C232 Helij-3 (3He), mešanice, ki vsebujejo helij-3 ter proizvodi in naprave, ki vsebujejo prej omenjene snovi.

Opomba: 1C232 ne pokriva proizvodov ali naprav, v katerih je manj kot 1 g helija-3.

1C233 Litij, obogaten z izotopom litij-6 (6Li) nad vrednostmi v naravi ter proizvodi in naprave, ki vsebujejo
obogateni litij, kot sledi: elementarni litij, zlitine, spojine ali mešanice, ki vsebujejo litij ter odpadki in
ostanki omenjenih materialov.

Opomba: 1C233 ne pokriva termoluminiscenčnih dozimetrov.

Tehnična opomba: Masni delež izotopa litij- 6 v naravi je približno 6,5 % (7,5 at. %).

1C234 Cirkonij, kjer je razmerje med masnim deležem hafnija in cirkonija manjše od 1 : 500, kot sledi: kovinski
cirkonij, zlitine, kjer je masni delež cirkonija večji od 50 %, spojine ali proizvodi ter odpadki in ostanki
omenjenih materialov.

OPOMBA: 1C234 ne pokriva cirkonija v obliki folije z debelino 0,10 mm ali manj. 

1C235 Tricij, tricijeve spojine in mešanice, ki vsebujejo tricij, in v katerih je razmerje med tricijevimi in vodikovimi
atomi večje od 1 : 1000 ter proizvodi ali naprave, ki vsebujejo prej omenjene snovi.

OPOMBA: 1C235 ne zajema proizvodov in naprav, kjer je manj kot 1,48 x 10 3 GBq (40 Ci) tricija. 
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1C236 Sevalci alfa z razpolovno dobo 10 dni ali več, vendar manj kot 200 let, in so v naslednjih oblikah:

a. elementarni;
b. spojine, ki imajo specifično aktivnost alfa sevalcev 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ali več;
c. mešanice, ki imajo specifično aktivnost alfa sevalcev 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ali več;
d. proizvodi ali naprave, ki vsebujejo prej omenjene materiale.

OPOMBA: 1C236 ne zajema proizvoda ali naprave, v kateri je manj kot 3,7 GBq ( 100 mCi)
sevalcev alfa.

1C237 Radij-226 (226Ra), zlitine, spojine in mešanice, ki vsebujejo radij-226, njihove mešanice, ki vsebujejo
radij-226 ter proizvodi in naprave, ki vsebujejo prej omenjene materiale.

Opomba: 1C237 ne zajema:
a. medicinskih pripomočkov;
b. proizvoda ali naprave, v katerem je manj od 0,37 GBq ( 10 mCi) radija-226.

1C238 Klortrifluorid (ClF3)

1C239 Močni eksplozivi, ki niso omenjeni v "Nadzoru nad vojaškim blagom" ali snovi ali mešanice, kjer je masni
delež takšnih eksplozivov večji od 2 %, in katerih kristalna gostota je večja od 1,8 g/cm3, hitrost
detonacije pa večja od 8000 m/s.

1C240 Nikelj v prahu in porozni kovinski nikelj, ki ni omenjen v 0C005, kot sledi:

a. nikelj v prahu, ki ima obe naslednji lastnosti:

1. prah z masnim deležem niklja 99,0 % ali več; in
2. povprečno velikost delcev, ki je manjša kot 10 mikrometrov, merjeno po standardu ASTM,

B330;

b. porozni kovinski nikelj, ki je pridobljen iz materialov, določenih v točki 1C240.a.;

OPOMBA: 1C240 ne zajema:
a. vlaknatega nikljevega prahu;
b. posameznih poroznih nikljevih plošč, ki imajo površino 1000 cm2 ali manj.

TEHNIČNA OPOMBA: Točka 1C240.b. se nanaša na porozno kovino, ki se oblikuje s pomočjo
stiskanja ali sintranja materialov iz točke 1C240.a. Rezultat takšnega oblikovanja je kovinski material
z drobnimi porami, ki so enakomerno porazdeljene po vsem volumnu.

1C350 Kemikalije, ki se lahko uporabijo kot predhodniki toksičnih kemičnih agentov kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 1C450.

1. tiodiglikol (111-48-8)
2. fosforjev oksiklorid (10025-87-3)
3. dimetil-metilfosfonat 7(56-79-6)
4. metil-fosfonil-diflorida (676-99-) 
5. metil-fosfonil-diklorid (676-97-1)
6. dimetilfosfonit (868-85-9)
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7. fosforjev triklorid (7719-12-2)
8 trimetilfosfit (121-45-9)
9 tionilklorid (7719-09-7)
10. 3-hidroksi1-metilpiperidin (3554-74-3)
11. N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilklorid (96-79-7)
12. N,N-diisopropil-(beta)-aminoetantiol (5842-07-9)
13. 3-kinuklidinol (1619-34-7)
14. kalijev fluorid (7789-23-3)
15. 2-kloretanol (107-07-3)
16. dimetilamin (124-40-3)
17. dietil-etilfosfonat (78-38-6)
18. dietil-N,N-dimetilfosforamidat (2404-03-7)
19. dietilfosfit (762-04-9)
20. dimetilamin-hidroklorid (506-59-2) 
21. etil-fosfonildiklorid (1498-40-4)
22. etil-fosfinildiklorid (1066-50-8)
23. etil-fosfonildiklorid (753-98-0)
24. vodikov fluorid (7664-93-3)
25. metilbenzilat (76-89-1)
26. metil-fosfinil diklorid (676-83-5)
27. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0)
28. pinakolilalkohol (464-07-3)
29. glede o-etil-2-diizopropilaminoetil-metilfosfonita (57856-11-8)
30. trietilfosfit (122-52+1)
31. arzenov triklorid (7784-34-1)
32. benzilska kislina (76-93-7)
33. dietil-metil fosfonit (15751-41-0)
34. dimetil-etil fosfonat (6163-7-5-3)
35. etil-fosfinil difluorid (430-78-4)
36. metil-fosfinil difluorid (753-59-3)
37. 3-kinoklidon (3731-38-2)
38. fosforjev pentaklorid (10026-13-8)
39. pinakolon (75-97-8)
40. kalijev cianid (151-50-8)
41. kalijev bifluorid (7789-29-9)
42. amonijvodikov fluorid (1341-49-7)
43. natrijev fluorid (7681-49-4)
44. natrijev bifluorid (1333-83-1)
45. natrijev cianid (143-33-9)
46. trietanolamin (102-71-6)
47. fosforjev pentasulfid (1314-80-3)
48. diizopropilamin (108-18-9)
49. dietilaminetanol (100-37-8)
50. natrijev sulfid (1313-82-2)
51. žveplov monoklorid (10025-67-9)
52. žveplov diklorid (10545-99-0)
53. trietanolamin-hidroklorid (637-39-8)
54. N,N-diizopropil-(beta)aminoetilklorid-hidroklorid (4261-68-1)

1C351 Človeški patogeni, zoonoze in “strupi”

a. Virusi (naravni, gojeni ali spremenjeni), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov, ki
vsebuje živi material, ki je bil namenoma in nasilno v stiku okužen s takšnimi kulturami kot sledi:

1. Chikungujski virus
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2. Kongo-krimski virus hemoragične (krvavitvene) mrzlice
3. virus “dengi” (vrsta tropske mrzlice)
4. orientalski virus konjskega encefalitisa (vnetja možganske opne)
5. virus ebole
6. virus hantana
7. virus junine
8. virus mrzlice “lassa”
9. virus limfocitnega koriomenengitisa
10. virus “machupo”
11. Marburški virus
12. virus opičjih koz
13. virus mrzlice “Rift Valley”
14. virus klopnega encefalitisa (vnetja možganske opne) (virus ruskega pomladno-poletnega

encefalitisa)
15. virus variola
16. venezuelski virus konjskega encefalitisa (vnetja možganske opne)
17. zahodni virus konjskega encefalitisa (vnetja možganske opne)
18. bele koze
19. virus rumene mrzlice
20. virus japonskega encefalitisa (vnetja možganske opne)

b. Rahitizije (naravne, vzgojene ali modificirane), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov, ki
vsebuje živi material, ki je bil namenoma in nasilno v stiku okužen s takšnimi kulturami kot sledi:

1. coxiella burnetti
2. rahitizija quintana
3. rahitizija prowasecki
4. rahitizija rahitis

c. Bakterije (naravne, vzgojene ali modificirane), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov, ki
vsebuje živi material, ki je bil namenoma in nasilno v stiku okužen s takšnimi kulturami kot sledi:

1. bacillus anthracis
2. brucella abortus
3. brucella melitensis
4. brucella suis
5. chlamydia psittaci
6. clostridium botulinum
7. francisella tularensis
8. pseudomonas mallei
9. preudomonas pseudomallei
10. salmonella typhi
11. shigella dysenteriae
12. vibrio cholerae
13. yersinia pestis

d. Strupi kot sledi:

1. botulinotoksin

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1C351.d.1. niso botulintoksini (toksini botulizma) v
obliki proizvodov, če le-ti ustrezajo vsem naslednjim pogojem:
1. da so farmacevtski pripravki, ki jih človek uporablja za ugotavljanje

medicinskih pogojev;
2. da so vnaprej pakirani za distribucijo kot medicinski proizvodi in
3. da jih državne oblasti potrjujejo kotmedicinski proizvod.

2. clostridium perfringens
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3. conotoksin
4. saksitoksin
5. shiga-tiksin
6. aflatoksini
7. stafilokoccus aureus (zlatenični toksini)
8. tetrodotoksin
9. verotoksin
10. mikrokristin (cianginosin)
11. ricin

razen: kateregakoli blaga, naštetega v točki 1C351 v obliki "vakcine" ali "imunotoksina".

1C352 Živalski patogeni kot sledi:

a. Virusi (naravni, gojeni ali spremenjeni), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov, ki
vsebuje živi material, ki je bil namenoma in nasilno v stiku okužen s takšnimi kulturami kot sledi:

1. virus afriške svinjske mrzlice
2. virusi avianskega prehlada kot sledi:

a. neokarakterizirani ali
b. opredeljeni v Direktivi S 92/40/EC (OJ št. L 16 , 23.1.1992, stran 19) z visoko

stopnjo patogenosti kot sledi:
1. virusi tipa A z indeksom intravenozne patogenosti v šest tednov starih

piščancih več kot 1,2 ali
2. virusi podtipov H5 ali H7 tipa A, pri katerih verige nukleitidov vzbujajo multiple

aminokisline v hemaglutininu
3. virus plavice
4. virus slinavke in parkljevke
5. virus kozjih koz
6. virus svinjskega herpesa (Aujeszkijeve bolezni)
7. virus svinjske mrzlice (svinjske kolere)
8. virus duševnih bolezni
9. virus newcastelske bolezni
10. virus kuge prežvekovalcev
11. svinjski enterovirus tipa 9
12. virus goveje kuge
13. virus ovčjih koz
14. virus teschenske bolezni
15. virus mehurjastega stomatitisa

b. Mikroplazma miocidov, (naravna, gojena ali spremenjena), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki
materialov, ki vsebuje živi material, ki je bil namenoma in nasilno v stiku okužen s takšnimi
kulturami,

razen: kateregakoli blaga, naštetega v točki 1C352 v obliki "vakcin".

1C353 Genetsko modificirani “mikroorganizmi” kot sledi:

a. genetsko modificirani “mikroorganizmi” ali genetski elementi, ki vsebujejo verige nukleinske
kisline, povezane s patogenostjo, in ki so dobljeni iz organizmov, naštetih v oddelkih od 1C351.a
do c., 1C352 ali v 1C354;

b. genetsko modificirani “mikroorganizmi” ali genetski elementi, ki vsebujejo verige nukleinske
kisline, kodirane za kateregakoli od “toksinov”, naštetih v točki 1C351.d.
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1C354 Rastlinski patogeni kot sledi:

a. Bakterije (naravne, vzgojene ali modificirane), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov, ki
vsebuje živi material, ki je bil nasilno v stiku okužen s takšnimi kulturami kot sledi:

1. xanthomonas albilineans;
2. xanthomonas campestris pv. citri, vključno vrste iz rodu xanthomonas campestris pv.

citri tipov A, B, C, D, ali E ali vrst, ki so kako drugače klasificirane kot Xanthomonas citri,
Xanthomonas capmestris pv. aurantfolia ali Xanthomonas campestris pv. citrumelo.

b. Gobe (naravne, vzgojene ali modificirane), v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov, ki
vsebuje živi material, ki je bil namenoma in nasilno v stiku okužen s takšnimi kulturami kot sledi:

1. colletotrichum coffeanum var. virulans
2. cochiobulus miyabeanus (helminthosporium oryzae)
3. microcyclus ulei (syn. puccinia graminis f. sp. tritici)
4. puccinia graminis (syn. puccinia graminis f. sp. tritici
5. puccinia triiformis (syn. puccinia glumarum)
6. magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae)

1C450 Toksične kemikalije in predhodniki toksičnih kemikalij kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi 1C350, 1C351.d..

a. toksične kemikalije kot sledi:

1. amiton: 0,0-dietil S/2-(dietilamino)etil/ fosforotiolat (78-53-5) in odgovarjajoče alikilirane ali
protonirane soli;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentfluoro-2-(trifluormetil-1-propen (382-21-8);
3. 3-kinucilidin benzilat;
4. fosgen: karbonil diklorid (75-44-5);
5. cianogenov klorid (506-77-4);
6. vodikov cianid (74-90-8) in
7. klorotropin: trikloronitrometan (76-06-2).

b. predhodniki toksičnih kemikalij kot sledi:

1. kemikalije, razen tistih iz točke 1C350, ki vsebujejo fosforjev atom, na katerega je vezan
ena metilna, etilna ali propilna (normalna ali izo) skupina, vendar nobenega nadaljnjega
ogljikovega atoma
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1C450.b. ni fosfonosa: 0-etil S-fenil

etilfosfonotiolotionata (944-22-9);
2. N,N-dialkil /metil, etil ali propil(normalni ali izo) N,N-dialkil /metil, etil ali propil(normalni ali

izo)/-fosforamidati, razen dietil-N,N-dimetilfosforamidata, naštetega v točki 1C350;
3. dialkil /metil, etil ali propil (navadni ali izo)/ N,N-dialkil /metil, etil ali propil (navadni ali izo)/

fosforamidati, razen dietil-N,N-dimetil fosforamidata iz točke 1C350);
4. N,N-dialkil/metil, propil ali etil(normalni ali izo)aminoetil-2-kloridi in odgovarjajoče

protonirane soli, razen N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil kloridov in N,N-diisopropil-(beta)-
aminoetilklorid hidroklorida, ki sta našteta v točki 1C350.;

5. N,N-dialkil/metil, etil ali propilnormalni ali izo)aminoetan dioli in odgovarjajoče protonirane
soli, razen N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanola (96-80-0) in N,N-dietilaminoetanola (100-
37-8), ki sta našteta v točki 1C350;
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1C450 nista:

a. N,N-dimetilaminoetanol (108-01-8) in odgovarjajočih protoniranih soli in
b. protoniraeh soli N,N-dietilaminoetanola (100-37-8).
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6. N,N-dialkil/metil, etil ali propil(normalni ali izo)/aminoetan ditiolov in odgovarjajoče
protonirane soli, razen N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiola, zajetega v točki 1C350;

7. etildietanolamin (139-87-7) in
8. metildietanolamin (105-59-9).

1D PROGRAMSKA OPREMA

1D001 “Programska oprema”, ki je posebej napisana ali prirejena za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” blaga,
ki je našteto v točkah od 1B001 do 1B003.

1D002 “Programska oprema” za “razvoj” organskih laminatov “matriksov”, kovinskih “matriksov” ali ogljikovih
“matriksov” ali “spojin”.

1D101 “Programska oprema”, pripravljena posebej za “uporabo” blaga, naštetega v točki 1B101, 1B102,
1B115, 1B117, 1B118 in 1B119.

1D103 “Programska oprema”, pripravljena posebej za analizo zmanjšane opaznosti, kot je zmanjšane radarske
odbojnosti, zmanjšanega ultravijoličnih/infrardečih ter akustičnih podpisov.

1D201 “Programska oprema”, ki je posebej napisana za “uporabo” blaga, ki je našteto v točki 1B201.

1E TEHNOLOGIJA

1E001 “Tehnologija” v skladu s Splošno opombo o tehnologiji za “razvoj” in “proizvodnjo” opreme ali materialov,
ki so določeni v točkah 1A001 b., 1A001.c., 1A002 do 1A003, 1B ali 1C.

1E002 Druga “tehnologija”

a. “tehnologija” za “razvoj” ali “proizvodnjo” polibenzotiazolov ali polibenzoksazolov;

b. “tehnologija” za “razvoj” in “proizvodnjo” fluoroelastomernih spojin, ki vsebujejo najmanj en
viniletrov monomer;

c. “Tehnologija” za “razvoj” in “proizvodnjo” naslednjih osnovnih materialov ali “nesestavljenih”
keramičnih materialov:

1. osnovnih materialov z naslednjimi značilnostmi:
a. s katerokoli od naslednjih sestav:

1. enojni ali kompleksni cirkonijevi oksidi in kompleksni silicijevi ali aluminijevi
oksidi;

2. enojni borovi nitridi (kubne kristalinske oblike);
3. enojni ali kompleksni silicijevi karbidi ali
4. enojni ali kompleksni silicijevi nitridi;

b. s skupno vsebnostjo kovinskih nečistoč (razen namenoma dodanih), manjšo od:
1. 10.000 ppm v primeru enojnega oksida ali karbida;
2. 5.000 ppm v primeru kompleksnih spojin ali enojnega nitrida;

c. ki je:
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1. cirkonij s povprečno velikostjo delcev 5 mikrometrov ali manj, pri čemer je
največ 10% delcev večjih od 10 mikrometrov;

2. drug navaden material s povprečno velikostjo delcev 5 mikrometrov ali manj,
pri čemer je največ 10% delcev večjih od 10 mikrometrov; ali

3. ki ima vse naslednje značilnosti:
a. da je v obliki ploščic z razmerjem med njihovo dolžino in debelino

večje kot 5;
b. da je v obliki luskin z razmerjem med njihovo dolžino in premerom več

kot 10 pri premerih manj kot 2 mikrona in
c. da je v obliki kontinualnih ali narezanih vlaken premera manj kot 10

mikronov.
2. “nesestavljeni” keramični materiali (razen abrazivov), ki sestoje iz materialov, opisanih v

točki 1E002.c.1.
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 1E002.c. ni tehnologija za oblikovanje in

proizvodnjo abrazivov.

d. “Tehnologija” za “proizvodnjo” aromatskih poliamidnih vlaken

e. “Tehnologija” za vgradnjo, vzdrževanje ali popravilo materialov, naštetih v točki 1C001;

f. “Tehnologija” za vgradnjo, vzdrževanje ali popravilo materialov, naštetih v oddelkih 1A002,
1C007.c. ali 1C007.d.;

OPOMBA: Predmet nadzora oddelka 1E002.f. ni “tehnologija” za popravilo ogrodij “civilnih
letal”, pri katerih se uporabljajo tisti “vlakneni ali filamentni materiali” in epoksi
smole, ki so navedene v proizvajalčevih priročnikih.

1E101 “Tehnologija v skladu s Splošno opombo o tehnologiji za “uporabo” blaga, naštetega v oddelkih: 1A102,
1B001, 1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107, od 1C111 do 1C117, 1D101 ali v 1D103.

1E102 “Tehnologija” v skladu s Splošno opombo o tehnologiji za “razvoj” “programsko opremo”, ki je našteta v
točkah 1D001, 1D101 ali 1D103.

1E103 “Tehnologija” za uravnavanje temperature, pritiska in okolja v avtoklavih ali hidroklavih, kadar se
uporabljajo za proizvodnjo spojin ali delno obdelanih spojin.

1E104 “Tehnologija”, ki je v zvezi s proizvodnjo pirolitsko dobljenih materialov, oblikovanih v kalupu, na vretenu
ali drugi podlagi iz plinov predhodnikov, ki se razgradijo med 1.573 K (1.300°C) in 3.173 K (2.900°C) pri
pritisku med 130 Pa in 20 kPa.

OPOMBA: Ta točka vključuje “tehnologijo” za sestavo kontrolnih shem in parametrov plinov
predhodnikov, stopnje pretoka in nadzora.

1E201 “Tehnologija” v skladu s Splošno opombo o tehnologiji za “uporabo” blaga, ki je našteto v točkah 1A002,
1A202, od 1A225 do 1A227, 1B201, od 1B225 do 1B233, 1C002.a.2.c ali d., 1C010.b., 1C202,
1C210, 1C216, od 1C225 do 1C240 ali 1D201.

1E202 “Tehnologija” v skladu Splošno opombo o tehnologiji za “razvoj” ali “proizvodnjo” blaga, ki je našteto v
točki 1A202 ali v točkah od 1A225 do 1A227.

1E203 “Tehnologija” v skladu s Splošno opombo o tehnologiji za “razvoj”, “programsko opremo”, ki je našteta v
točki 1D201.



Stran 6170 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije

SKUPINA 2
OBDELAVA MATERIALOV

2A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

2A001 Protifrikcijski ležaji in sistemi ležajev kot sledi in komponente zanje:

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2A001 niso krmilni ležaji s tolerancami, ki so, v skladu s
proizvajalčevo specifikacijo, v skladu s standardom ISO 3290 stopnje 5 ali slabše.

a. kroglični ležaji in trdni valjčni ležaji s tolerancami, ki so, po proizvajalčevih specifikacijah, v skladu
s standardi ABEC7, ABEC7P, ABEC7T ali s standardom ISO razreda 4 ali boljše (ali po
enakovrednih nacionalnih standardih), in ki imajo obroče, kroglice ali valje iz monela ali berilija;

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2A001.a. niso zašiljeni valjčni ležaji.

b. drugi kroglični ali trdni valjčni ležaji s tolerancami, ki so, po proizvajalčevih specifikacijah, v skladu
s standardi ABEC9, ABEC9P ali s standardom ISO razreda 2 ali boljše (ali po enakovrednih
nacionalnih standardih);

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2A001.b. niso zašiljeni valjčni ležaji.

c. aktivni magnetni sistemi ležajev, ki uporabljajo karkoli od naštetega:

1. materiale z gostoto strujanja 2 T ali več in s prožnostjo več kot 414 Mpa;
2. elektromagnetne 3D homopolarne priprave za izmenični tok za aktuatorje ali
3. visokotemperaturne (450 K (177°C) ali več) položajne senzorje.

2A225 Talilniki, ki so izdelani iz materiala, ki je odporen proti tekočim kovinskim transuranom, kot sledi:

a. talilniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. prostornino od 150 cm3 do 8000 cm3; in 
2. izdelani so iz katerega koli od naslednjih materialov, z masnim deležem 98 % ali več, ali

prevlečeni z njim:
a. kalcijev fluorid (CaF2);
b. kalcijev cirkonat (metacirkonat) (CaZrO3);
c. cerijev sulfid (Ce2S3);
d. erbijev oksid (erbia) (Er2O3);
e. hafnijev oksid (hafnia) (HfO2);
f. magnezijev oksid (MgO);
g. nitridna zlitina niobija, titana in volframa (pribl. 50 % niobija, 30 % titana in 20 %

volframa);
h. itrijev oksid (yttria) (Y2O3); ali
i. cirkonijev oksid (zirconia) (ZrO2).

b. talilniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. prostornino od 50 cm3 do 2000 cm3, in
2. izdelani so iz tantala z masnim deležem 99,9 % ali več, ali obloženi z njim;

c. talilniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:
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1. prostornino od 50 cm3 do 2000 cm3;
2. izdelani so iz tantala z masnim deležem nad 98 %; ali obloženi z njim; in
3. prevlečeni so s tantalovim karbidom, nitridom, boridom ali kombinacijo prej omenjenega.

2A226 Ventili, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. "nazivno širino" 5 mm ali več, 
b. tesnilno spojko; in
c. izdelani so iz aluminija, aluminijevih zlitin, niklja ali zlitin, v katerih je masni delež niklja večji kot

60 %, ali obloženi z njimi. 

TEHNIČNA OPOMBA: Za ventile, pri katerih sta premera vstopne in izstopne odprtine različna, se
"nazivna širina" nanaša na manjši premer.

2B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

Tehnične opombe:

1. V skupno število konturnih osi se ne vštevajo osi za sekundarno vzporedno oblikovanje (t.j. osi
tipa “W” na vodoravnih vrtalnih strojih ali sekundarne rotacijske osi, katerih središčnica je
vzporedna s primarno rotacijsko osjo. Rotacijske osi se morajo vrteti za več kot 360o.
Rotacijsko os lahko poganja linearna naprava, t.j vijak ali sistem zobčenika in odmične gredi.

2. Poimenovanje osi mora biti v skladu z mednarodnim standardom ISO 841 “Numerical Control
Machines - Axes and Motion Nomenclature”/Numerično krmiljeni stroji - Nomenklatura osi in
gibanj.

3. V smislu točk od 2B001 do 2B009.a. "nihajoča os" šteje za rotacijsko os.
4. Raven zagotovljene položajne natančnosti se lahko, namesto z individualnimi testnimi

postopki, uporablja za vsak model strojnega orodja s pomočjo sprejetega testnega postopka
po ISO 230/2 (1988) ali s pomočjo ustrezne nacionalne norme. Uradna vrednost položajne
natančnosti je tista vrednost, ki jo pristojne oblasti določijo kot reprezentativno pri določanju
natančnosti strojnega modela.

Določanje uradnih vrednosti:
a. Izbor enega izmed petih ocenjenih modelov;
b. Meritev natančnosti ob linearni osi po postopku ISO 230/2 (1988);
c. Določitev uradne vrednosti za vsako os vsakega stroja. Postopek izračuna teh

vrednosti je opisan v ISO-normah;
d. Določitev srednje vrednosti uradnih vrednosti vseh osi. Izračunana srednja

vrednost predstavlja uradno vrednost za vsako os modela;
e. Ker se seznam v 2. skupini nanaša na vsako linearno os, velja za vsako linearno

os ustrezna uradna vrednost..
f. Če je uradna vrednost modela stroja, ki ga točke od 2B001 do 2B001c ne

zajemajo, 0,0060 mm (pri brusilnih strojih) oziroma 0,0080 mm (pri vrtalnih
strojih in stružnicah) ali boljša, mora proizvajalec vsakih 18 mesecev potrditi te
vrednosti.

2B001 Strojna orodja kot sledi in katerakoli njihova kombinacija za odstranjevanje (ali rezanje) kovin, keramike ali
"sestavljenih" materialov, ki so lahko, po proizvajalčevih specifikacijah, opremljene z enotami za
"numerično krmiljenje":

NAPOTILO: Glej tudi točko 2B201.

a. strojna orodja za struženje ki imajo vse naslednje značilnosti:
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1. položajno natančnost “z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami” enakimi ali manjšimi
(boljšimi) od 6 mikrometrov po ISO 230/2 (1988)2 ali po enakovrednem nacionalnem
postopku vzdolž katerekoli linearne osi in

2. dve ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati v smislu “krmiljene konture”.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2B001 niso stroji za struženje, izdelani posebej za
proizvodnjo kontaktnih leč.

b. strojna orodja za mletje, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. a. položajno natančnost “z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami” enakimi ali manjšimi
(boljšimi) od 6 mikrometrov po ISO 230/2 (1988)2 ali po enakovrednem
nacionalnem postopku vzdolž katerekoli linearne osi in

b. tri linearne osi in eno rotacijsko os, ki jih je mogoče simultano koordinirati v smislu
“krmiljene konture”.

2. pet ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati v smislu “krmiljene konture” ali 
3. položajno natančnost “z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami” enakimi ali manjšimi

(boljšimi) od 4 mikrometrov po ISO 230/2 (1988)2 ali po enakovrednem nacionalnem
postopku vzdolž katerekoli linearne osi

c. strojna orodja za brušenje, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. a. položajno natančnost “z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami” enakimi ali manjšimi
(boljšimi) od 4 mikrometrov po ISO 230/2 (1988)2 ali po enakovrednem
nacionalnem postopku vzdolž katerekoli linearne osi in

b. tri ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati v smislu “krmiljene konture”.
2. pet ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati v smislu “krmiljene konture”.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2B001.c niso stroji za struženje kot sledi:
1. cilindrični eksterni, interni ali eksterno-interni stroji za struženje, ki imajo

vse naslednje značilnosti:
a. da so omejeni na cilindrično brušenje in
b. da so omejeni na največji zunanji premer ali dolžino obdelovanca

150 mm.
2. stroji, izdelani posebej kot šablonske stružnice in ki imajo katerokoli od

naslednjih značilnosti:
a. da se os X uporablja za vzdrževanje kolesa stružnice v običajnem

položaju nad obdelovancem ali
b. da je os A namenjena za struženje valjastih naperkov.

3. stroji za brušenje in rezanje, ki so namenjeni za proizvodnjo orodij ali
rezil;

4. stroji za struženje ročičnih gredi ali kolen in
5. površinske stružnice.

d. stroji na električno praznjenje (EDM = Electric Discharge Machines) brez žičnih povezav z dvema
ali več rotacijskimi osmi, ki jih je mogoče simultano koordinirati v smislu "krmiljene konture";

e. strojna orodja za odstranjevanje kovine, keramike in "sestavljenih materialov":

1. a. z vodnim ali drugim tekočinskim snopom, vključno s stroji, ki uporabljajo abrazivne
materiale ali

b. z elektronskim snopom ali
c. z "laserskim" snopom in

2. ki imajo dve ali več rotacijske osi:
a. ki jih je mogoče simultano krmiliti v smislu "krmiljene konture" in
b. ki imajo položajno natančnost manjšo od (boljšo kot) 0,003o.
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f. vrtalni stroji za globoko vrtanje in stružnice, prirejene za globoko vrtanje z največjo možno globino
vrtanja več kot 5.000 mm in posebej zanje izdelane komponente.

2B003 “Numerično krmiljena” ali ročna strojna orodja, ki so posebej izdelana za rezanje, dodelavo, brušenje ali
struženje kateregakoli orodja (Rc = 40 ali več) in posebej zanje izdelane komponente, kontrole in pribor;
utrjena koničasta, spiralasta in dvojnospiralasta orodja s premerom konice več kot 1.250 mm ter širino
ploskve 15% premera konice ali več, dodelana do kvalitete AGMA 14 ali boljše (ekvivalent ISO 1328,
razred 3).

2B004 “Izostatične stiskalnice” za delo v vročem stanju ter posebej izdelani sestavni deli in pribor, ki imajo vse
naslednje značilnosti, kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi oddelka 2B104 in 2B204.

a. nadzorovano toplotno okolico znotraj zaprte komore z notranjim premerom 406 mm ali več; in

b. katero koli od spodaj navedenih značilnosti:

1. maksimalni delovni tlak nad 207 MPa;
2. nadzorovano toplotno okolico s temperaturami nad 1773 K (1500 °C); ali
3. napravo za impregnacijo ogljikovodikov in odvajanje odpadnih plinastih produktov.

TEHNIČNA OPOMBA: Notranja širina komore se nanaša na komoro, v kateri se dosegata delovni tlak
in delovna temperatura in ne vključuje vpenjalnih orodij. Za to dimenzijo se upošteva manjši premer:
bodisi notranjo širino tlačne komore ali izolirane ogrevalne komore, kar je odvisno od tega, katera
izmed komor je nameščena znotraj druge.

NAPOTILO: V primeru posebej izdelanih matric, kalupov in orodij glej 1B003, 9B009 in Nadzor nad
vojaškim blagom.

2B005 Oprema, izdelana posebej za oblaganje, obdelavo in postopkovni nadzor anorganskih prekritij, prevlek in
površinskih modifikacij (na neelektronske podlage in po postopkih, ki jih prikazuje Tabela s pripadajočimi
opombami, ki je podana takoj za oddelkom 2E003.f.) ter posebej zanjo izdelane komponente za
ravnanje, nameščanje in rokovanje:

a. oprema za oblaganje s pomočjo kemičnih par (Chemical Vapour Deposition/CVD), ki je “krmiljena
s shranjenim programom”, in ki ima obe naslednji značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točko 2B105.

1. postopek, prirejen za enega od naslednjih načinov:
a. za pulzirajoči CVD;
b. za krmiljeno nukleacijsko toplotno razgradnjo (Controlled Nucleation Thermal

Decomposition/CNTD) ali
c. za CVD ob vzpodbudi ali pomoči plazme in

2. katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. vgrajene visokovakuumske (0,001 Pa ali manj) rotacijske sifone ali
b. vgrajeno krmiljenje debeline “in situ” prevlekanja;

b. oprema za oblaganje s pomočjo vsajevanja ionov, ki je “krmiljena s shranjenim programom", in pri
kateri je tok snopa 5 mA ali več;

c. oprema za fizično oblaganje s pomočjo par na podlagi vcepljanja ionov, ki je “krmiljena s
shranjenim programom”, in ki vsebuje:
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1. napajalni sistem, prirejen moči več kot 80 kW;
2. laserski sistem, ki natančno uravnava dovajanje ingota;

d. oprema za razprševanje plazme, ki je “krmiljena s shranjenim programom”, in ki ima katerokoli od
naslednjih značilnosti:

1. da deluje v nadzorovanem okolju zmanjšanega tlaka (10 kPa ali manj, merjeno nad in
znotraj razdalje 300 mm od izhodnega dulca) v vakuumski komori, v kateri je mogoče
znižati fenoko

2. da ima vgrajeno krmiljenje debeline “in situ” prevlekanja;

e. oprema za oblaganje s pomočjo brizganja, ki je “krmiljena s shranjenim programom”, in ki je
zmožna tokovne gostote 0,1 mA/mm2 ali večje pri stopnji depozicije 15 mikrometrov na uro ali
več;

f. oprema za oblaganje s pomočjo katodnega loka, ki je “krmiljena s shranjenim programom”, in ki
ima mrežo elektromagnetov za krmiljenje smeri loka na katodo;

g. oprema za ionsko platiniranje, ki je “krmiljena s shranjenim programom”, in ki dopušča “in situ”
meritev enega od naslednjih parametrov:

1. debeline prevleke na podlagi ter stopnje oblaganja ali
2. optičnih značilnosti.

OPOMBA: Predmet nadzora oddelka 2B005.g. ni standardna oprema za ionsko platiniranje
rezalnega ali strojnega orodja.

2B006 Sistemi in oprema za pregledovanje dimenzij, kot sledi:

a. računalniško krmiljeni, numerično krmiljeni ali “pomnilniško programabilni koordinatni merilni stroji
s tridimenzionalno dolžinsko (volumsko) "merilno napako", ki je enaka ali manjša (boljša) od
(1.7+L/1000) µm (L je merjena dolžina v mm), preizkušeno v skladu z ISO 10360-2;

NAPOTILO: Glej tudi točko 2B206.

b. linearne in kotne merilne naprave, kot sledi:

1. linearne merilne naprave, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:
a. brezkontaktni merilni sistem z "ločljivostjo", ki je enaka ali manjša (boljša) od

0,2 µm, v merilnem območju do 0,2 mm;
b. linearni napetostni diferencialni transformatorski sistem, ki ima obe naslednji

značilnosti:
1. “linearnost”, ki je enaka ali manjša (boljša) od 0,1 % v merilnem območju do

5 mm; in
2. kotni zamik, ki je enak ali manjši (boljši) od 0,1 % na dan ali boljši, pri

standardni temperaturi okolice v preizkusnem prostoru ± 1 K; ali
c. merilni sistemi, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. vsebujejo “laser”; in
2. vsaj 12 ur vzdržujejo pri standardni temperaturi v območju ± 1 K in pri

standardnem tlaku naslednji značilnosti:
a. "ločljivost" na celotnem merilnem območju enako ali manjšo (boljšo)

od 0,1 µm; in
b. “merilno napako“, ki je enaka ali manjša (boljša) od (0,2 + L/2.000)

µm (L = merjena dolžina v mm);
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OPOMBA: Točka 2B006.b.1. ne vključuje merilnih interferometrijskih sistemov brez
zaprte ali odprte zanke, ki vsebujejo "laser" za merjenje pri gibanju delov
strojnih orodij, strojev za pregledovanje dimenzij ali podobne opreme.

2. kotne merilne naprave z “odstopanjem kota”, ki je enako ali manjše (boljše) od 0,00025o;
OPOMBA: Točka 2B006.b.2. ne vključuje optičnih instrumentov, kot so npr.

avtokolimatorji, ki uporabljajo kolimirano svetlobe za odkrivanje kotnega
premika zrcal.

c. naprave za merjenje površinske hrapavosti, ki delujejo na podlagi optičnega krmiljenja kot funkcije
kota, in katerih občutljivost je 0,5 nm ali manjša (boljša).

OPOMBI:

1. Strojna orodja, ki se lahko uporabljajo kot merilni stroji so predmet nadzora, če ustrezajo ali
presegajo kriterije, določene za funkcije strojnega orodja ali funkcije merilnih strojev.

2. Stroj, ki je naveden v točki 2B006 je predmet nadzora, če presega prag evidentiranja kjer koli
znotraj svojega delovnega obsega.

2B007 “Roboti” in posebej zanje izdelani krmilniki in “končni efektorji”, ki imajo katero koli od obeh značilnosti,
kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 2B207.

a. sposobni realnočasne obdelave popolne tridimenzionalne podobe ali analize popolnega
tridimenzionalnega prizora ter pri tem ustvariti ali modificirati “programe” ali pa ustvariti ali
modificirati podatke numeričnega programa;

OPOMBA: Omejitev glede analize prizora ne vključuje predvidevanja tretje dimenzije na
podlagi pogleda pod danim kotom in omejene interpretacije lestvice sivih tonov pri
sprejemanju globine tkiva. (2 1/1 D).

b. posebej izdelani za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih standardov, ki so uporabni v okolju, kjer
prihaja do stika z eksplozivi; ali

c. posebej izdelani ali prilagojeni na radioaktivno sevanje, tako da so sposobni delovanja pri skupnih
dozah, ki so višje od 5 x 103 Gy (silicij), ne da bi prišlo do tehničnih napak;

TEHNIČNA OPOMBA: Pojem Gy (silicij) se nanaša na energijo v J/kg, ki jo absorbira
nezaščiteni vzorec silicija, ki je izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

d. posebej izdelani za delovanje na višinah nad 30.000 m.

2B008 Naprave, enote ali vstavki, posebej izdelani za strojna orodja ali za opremo, našteto v točki 2B006 ali
2B007 kot sledi:

a. enote za linearno povratno pozicioniranje (t.j. naprave indukcijskega tipa, gradirane lestvice,
infrardeči sistemi ali “laserski” sistemi), katerih povprečna “natančnost” je manjša od (boljša kot)
(800 + (600 x L x 10-3)) mm (L = učinkovita dolžina v mm);

NAPOTILO: Glede "laserskih" sistemov glej tudi opombo k točki 2B006.b.1.

b. enote za rotacijsko povratno pozicioniranje (t.j. naprave indukcijskega tipa, gradirane lestvice,
infrardeči sistemi ali “laserski” sistemi) z “natančnostjo” manjšo od (boljšo kot) 0,00025o;
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NAPOTILO: Glede "laserskih" sistemov glej tudi opombo k točki 2B006.b.1.

c. “sestavljene vrtljive mize” in “nihajoča vretena” z zmožnostjo nadgradnje (v skladu s proizvajalčevo
specifikacijo) ter strojna orodja, ki dosegajo ali presegajo mejne vrednosti iz oddelka 2B.

2B009 Posebne stroji za potisno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, ki so lahko skladno z izvajalčevo
tehnično specifikacijo, opremljeni z enotami za "numerično krmiljenje" ali z računalniškim krmiljenjem, in
imajo obe naslednji značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točki 2B109 in 2B209.

a. dve ali več krmiljene osi, od katerih sta lahko najmanj dve koordinirani hkrati za "kontrolo
oblikovanja "; in

b. pritisno silo valjev nad 60 kN.

TEHNIČNA OPOMBA: Za namene iz točke 2B009 se štejejo stroji, ki vključujejo tako potisno valjanje
kot tudi potisno oblikovanje, za stroje za potisno oblikovanje.

2B104 "Izostatične stiskalnice”, razen tistih, ki so določene v točki 2B004, in imajo vse naslednje značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točki 2B204.

a. maksimalni delovni tlak nad 69 MPa;
b. izdelane so za doseganje in vzdrževanje nadzorovane toplotne okolice s temperaturo 873 K

(600 °C) ali več; in
c. imajo komoro z notranjim premerom nad 254 mm.

2B105 Talilniki za CVD, izdelani ali modificirani za denzifikacijo ogljiko-ogljikovih spojin.

2B109 Stroji za potisno oblikovanje, razen tistih, ki so določeni v točki 2B009, ter posebej zanje izdelani
sestavni deli, kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 2B209.

a. Stroji za potisno oblikovanje, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. opremljeni so lahko (v skladu s proizvajalčevo tehnično specifikacijo) z enotami za
“numerično krmiljenje” ali z enotami za računalniško krmiljenje - tudi če s takšnimi enotami
niso opremljeni; in

2. imajo več kot dve osi, ki ju je mogoče koordinirati hkrati za "kontrolo oblikovanja ".

b. Posebej izdelani sestavni deli za stroje za potisno oblikovanje, ki so določeni v točki 2B009 ali
2B109.a.

OPOMBA: 2B109 ne vključuje strojev, ki se ne uporabljajo pri proizvodnji pogonskih sestavnih
delov in opreme (npr. bloki motorjev) za sisteme, ki so določeni v točkah 9A005,
9A007.a ali 9A105.a.

TEHNIČNA OPOMBA: Za namene iz točke 2B109 se štejejo stroji, ki vključujejo tako potisno valjanje
kot tudi potisno oblikovanje, za stroje za potisno oblikovanje.
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2B116 Sistemi za vibracijsko testiranje, oprema in sestavni deli zanje, kot sledi:

a. sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na osnovi povratne zveze ali zaprte zanke, in imajo
digitalno krmiljenje, kar omogoča vibriranje sistema na 10 g rms ali več znotraj celotnega
frekvenčnega pasu od 20 do 2000 Hz ter s preizkusno silo 50 kN ali več, merjeno na "prazni
mizi";

b. digitalni krmilniki, ki so kombinirani s posebej izdelano programsko opremo za testiranje vibracij, s
pasovno širino realnega časa, ki je večja od 5 kHz. Namenjeni so za uporabo skupaj s sistemi za
vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a.;

c. vibratorji (vzbujalniki nihanj) z ali brez pripadajočimi ojačevalci, ki omogočajo sile nad 50 kN,
merjeno na preizkusni mizi, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a.;

d. orodja za vpenjanje preizkušancev in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih
enot v sistem, ki je zmožen zagotavljati prenosno silo nad 50 kN, merjeno na preizkusni mizi, in se
uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a.

TEHNIČNA OPOMBA: Za namene iz točke 2B116 je“preizkusna miza” ravna miza ali površina
vpenjalnih orodij in drugih pripomočkov.

2B117 Oprema in naprave za nadzor postopkov, razen tistih iz točk 2B004, 2B005.a., 2B104 in 2B105,
izdelane ali prirejene za zgoščevanje in pirolizo sestavljenih struktur raketnih konic in konic letal, ki
ponovno vstopajo v ozračje.

2B119 Stroji za uravnoteženje in sorodna oprema kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 2B219.

a. stroji za uravnoteženje, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. da ne morejo uravnotežiti rotorskih sklopov z maso več kot 3 kg;
2. da lahko uravnotežijo rotorske sklope pri hitrostih nad 12.500 rpm;
3. da lahko odpravljajo neuravoteženost v dveh ali več ravninah in
4. da imajo zmožnost uravnoteženja do rezidualne neuravnoteženosti 0,2 g na kilogram

rotorske mase.

OPOMBA: Predmet nadzora v tej točki niso stroji za uravnoteženje, izdelani ali prirejeni za
zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo.

b. glave indikatorjev, izdelane ali prirerejene za uporabo s stroji iz točke 2B119.a.

Tehnična opomba: Glave indikatorjev se včasih pojavljajo tudi pod nazivom “instrumenti za
uravnoteženje”.

2B120 Simulatorji gibanja, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. dve ali več osi;

b. drsne obroče s sposobnostjo prenosa električnega toka ali signala in

c. katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. da ima vsaka os:
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a. sposobnost hitrosti 400 stopinj na sekundo ali več ali 30 stopinj na sekundo ali
manj in

b. resolucijo 6 stopinj na sekundo ali manj ter natančnost 0,6 stopinj na sekundo ali
manj;

2. najslabšo možno stopnjo stabilnosti povprečno 0,05 % na 10 stopinj ali več (+ ali -);
3. položajno natančnost 5 kotnih stopinj ali boljšo.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2B110 niso vrtilne kontrolne mize, izdelane ali prirejene za
strojna orodja in za medicinsko opremo. Glede nadzora nad kontrolnimi mizami za
strojna orodja glej točko 2B008.

2B121 Položajne mize (oprema z zmožnostjo natančnega rotacijskega določanja v katerikoli osi), razen tistih iz
točke 2B210, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. dve ali več osi in
b. Položajno natančnost 5 kotnih sekund ali boljšo.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 2B121 niso vrtilne mize, izdelane ali prirejene za strojna
orodja in medicinsko opremo. Glede nadzora nad vrtilnimi mizami za strojna orodja
glej točko 2B008.

2B122 Centrifuge z zmožnostjo pospeševanja nad 100 g in z drsnimi obroči z zmožnostjo prenosa električnega
toka in signalov.

2B201 Strojna orodja, ki niso določena v točki 2B001, in so namenjena za odstranjevanje ali rezanje kovin,
keramike ali "kompozitov", ki so lahko opremljena z elektronskimi napravami za istočasen nadzor
oblikovanja v dveh ali več oseh, v skladu s tehničnimi specifikacijami proizvajalca, kot sledi:

a. strojna orodja za valjanje, ki imajo katero koli od obeh značilnosti:

1. natančnosti pozicioniranja "z vsemi kompenzacijami" enako ali manjšo (boljšo) od 6 µm, v
skladu z ISO 230/2 (1988) ali ustreznim nacionalnim predpisom vzdolž katere koli linearne
osi; ali

2. dve ali več oblikovani, vrteči se osi;

OPOMBA: 2B201.a. ne vključuje strojev za valjanje, ki imajo naslednji značilnosti:
a. pomik osi X, ki je večji od 2 m; in
b. skupno stopnjo natančnosti pozicioniranja na osi X, ki je večja (slabša)

kot 30 µm.

b. strojna orodja za brušenje, ki imajo katero koli od obeh značilnosti:

1. natančnosti pozicioniranja "z vsemi kompenzacijami" enako ali manjšo (boljšo) od 4 µm, v
skladu z ISO 230/2 (1988) ali ustreznim nacionalnim predpisom vzdolž katere koli linearne
osi; ali

2. dve ali več oblikovani, vrteči se osi.

OPOMBA: 2B201.b ne vključuje naslednjih strojev za brušenje:
a. brusilni stroji za cilindrično zunanje, notranje in zunanje-notranje

brušenje, ki imajo vse naslednje značilnosti:
1. omejeni so le na cilindrično brušenje;
2. največji zunanji premer obdelovanca ali njegova dolžina je 150

mm;
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3. pri "kontroli oblikovanja" je mogoče koordinirati istočasno največ
dve osi; in

4. ni oblikovalne osi c.
b. šablonski brusilniki z osmi, ki so omejene na x, y, c in a; kjer se os c

uporablja za ohranjanje pravokotnega položaja brusilnega orodja glede
na delovno površino in je os a prirejena tako, da se lahko brusi po šabloni;

c. stroji za brušenje orodij ali rezil, ki so opremljeni s "programsko opremo",
ki je posebej izdelana za orodja ali rezila; ali

d. brusilni stroji za ročične in palčne gredi.

2B204 “Izostatične stiskalnice”, razen tistih, ki so določene v točki 2B004 ali 2B104, in njihova oprema, kot
sledi:

a. “izostatične stiskalnice“, ki imajo obe od naslednjih značilnosti:

1. sposobne so dosegati maksimalni delovni tlak 69 MPa ali več, in
2. komoro z notranjim premerom nad 152 mm;

b. posebej izdelane matrice, kalupi in krmilniki zanje, ki so posebej konstruirani za izostatične
stiskalnice, ki so določene v točki 2B204.a.

TEHNIČNA OPOMBA: V točki 2B204 se notranja širina komore nanaša na komoro, v kateri se
dosegata delovni tlak in delovna temperatura in ne vključuje vpenjalnih orodij. Za to dimenzijo se
upošteva manjši premer: bodisi notranjo širino tlačne komore ali izolirane ogrevalne komore, kar je
odvisno od tega, katera izmed komor je nameščena znotraj druge.

2B206 Stroji, instrumenti ali sistemi za pregledovanje dimenzij, razen tistih, ki so določeni v točki 2B006, kot
sledi:

a. računalniško ali numerično krmiljeni stroji za pregledovanje dimenzij, ki imajo obe naslednji
značilnosti:

1. dve ali več osi; in
2. enodimenzionalno dolžinsko "merilno napako", ki je enaka ali manjša (boljša) od (1,25+L/

1000) µm, merjeno s preizkusnim sredstvom z natančnostjo, ki je večja (boljša) od 0,2 µm
(L je merjena dolžina v mm) (Ref.: VDI/VDE 2617 Del 1 in 2);

b. sistemi za istočasne meritve linearnih dimenzij in kotov v polkroglah, ki imajo obe naslednji
značilnosti:

1. “Merilno napako” na vsaki osi, ki je enaka ali manjša (boljša) od 3,5 µm na 5 mm dolžine;
in

2. “Kotni zamik”, ki je enak ali manjši od 0,02o.

OPOMBI:

1. Strojna orodja, ki se lahko uporabljajo kot merilni stroji so predmet nadzora, če ustrezajo ali
presegajo kriterije, določene za funkcije strojnega orodja ali funkcije merilnih strojev.

2. Stroj, ki je naveden v točki 2B206 je predmet nadzora, če presega prag evidentiranja kjer koli
znotraj svojega delovnega obsega.

TEHNIČNI OPOMBI:

1. Preizkusno sredstvo, ki se uporablja pri določanju "merilne napake" sistema za pregledovanje
dimenzij ustreza pogojem, ki so določeni v VDE/VDI 2617, del 2, 3 in 4.
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2. Vsi merjeni parametri iz točke 2B206 dopuščajo tako pozitivni kot negativni odmik.

2B207 “Roboti”, “končni efektorji” in krmilniki, razen tistih, ki so določeni v točki 2B007, kot sledi:

a. "roboti" in "končni efektorji", ki so posebej izdelani za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih
standardov, ki se uporabljajo za ravnanje z močnimi eksplozivi (npr. upoštevanje električnih
karakteristik pri delu z močnimi eksplozivi);

b. krmilniki, ki so posebej konstruirani za katere koli "robote" ali "končne efektorje", ki so določeni v
2B207.a.

2B209 Stroji za potisno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, ki nudijo tudi funkcije potisnega valjanja, ki jih ne
določata točki 2B009 in 2B109, ter vretena, kot sledi:

a. stroji imajo obe naslednji značilnosti:

1. tri valje ali več (aktivni ali vodilni); in
2. navedena oprema je lahko skladna s proizvajalčevo tehnično specifikacijo z enotami

"numerične kontrole" ali z računalniškim krmiljenjem;

b. rotorska vretena (vpenjalne osi), izdelane tako, da tvorijo valjaste rotorje, ki imajo notranji premer
med 75 in 400 mm.

OPOMBA: Točka 2B209.a. vključuje stroje, ki imajo le en valj za preoblikovanje kovine ter dva
dodatna valja, ki podpirata vreteno, vendar ne sodelujeta neposredno pri procesu
preoblikovanja.

2B219 Centrifugalni stroji za multiplo uravnotežanje, stalni ali prenosni, horizontalni ali vertikalni kot sledi:

a. centrifugalni stroji za uravnotežanje, namenjeni za uravnoteženje gibkih rotorjev dolžine 600 mm
ali več, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. premer oselnika več kot 75 mm;
2. masno zmogljivost od 0,9 kg do 23 kg in
3. zmožnost uravnoteženja pri hitrosti več kot 5.000 rpm.

b. centrifugalni stroji za uravnoteženje, namenjeni za uravnoteženje votlih cilindričnih rotorskih
komponent in ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. premer oselnika več kot 75 mm;
2. masno zmogljivost od 0,9 kg do 23 kg;
3. zmožnost uravnoteženja pri hitrostih do rezidualne neuravnoteženosti 0,01 kg x mm/kg na

ravnino ali manj in
4. prenos moči preko klinastega jermena.

2B225 Daljinsko vodeni manipulatorji, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v
vročih celicah, in imajo eno od naslednjih značilnosti:

a. sposobnost vodenja skozi steno vroče celice, ki je debela 0,6 m ali več;

b. sposobnost premostitve čez vrh stene vroče celice, ki je debela 0,6 m ali več.
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TEHNIČNA OPOMBA: Daljinsko vodeni manipulatorji omogočajo nadomeščanje človekovih dejanj s
posebno, daljinsko-upravljano roko in napajanjem. Lahko so tipa "delovanje na ukaz" ali pa delujejo
s pomočjo krmilne palice ali računalniške miške.

2B226 Indukcijske peči s kontrolirano atmosfero (uporabljajoč vakuum ali inertni plin kot zaščito) in njihovo
napajanje, kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 3B.

a. Peči, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. sposobnost delovanja nad temperaturo 1123 K (850°C);
2. vsebujejo indukcijske tuljave s premerom, manjšim od 600 mm;
3. izdelane so za napajanje z vhodno močjo vsaj 5 kW.

b. napajalne enote z določeno izhodno močjo vsaj 5 kW, posebej izdelane za peči, določene v točki
2B226.a.

OPOMBA: 2B226.a. ne vključuje peči, ki so izdelane za obdelavo polprevodniških plošč.

2B227 Vakuumske metalurške talilne peči ali peči za vlivanje (uporabljajoč vakuum ali drugo zaščitno atmosfero)
in oprema, povezana z njimi, kot sledi: 

a. pretaljevalne in ulivalne obločne peči, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. talilne elektrode z zmogljivostjo med 1000 cm3 in 20.000 cm3; in
2. sposobnost delovanja pri talilnih temperaturah nad 1973 K (1700 °C);

b. peči za taljenje s pomočjo elektronskega snopa in plazemske atomizacije, ki imajo obe naslednji
značilnosti:

1. moč nad 50 kW; in
2. sposobnost delovanja pri talilnih temperaturah nad 1473 K (1200 °C).

c. sistemi za računalniški nadzor in spremljanje, ki so posebej prilagojeni za peči, ki so določene v
točki 2B227.a. ali b.

2B228 Oprema za izdelavo in sestavljanje rotorjev, njihovo uravnoteženje ter vretena in matrice, kot sledi:

a. oprema za sestavljanje rotorjev ter cevi za rotorje plinskih centrifug ter loput in končnikov; 

OPOMBA: Točka 2B228.a. vključuje precizna vretena ter naprave za vpenjanje in montažo.

b. oprema za uravnoteženje rotorjev, ki omogoča poravnavo delov cevi za rotorje plinske centrifuge s
skupno osjo.

TEHNIČNA OPOMBA: Takšna oprema običajno sestoji iz sond, ki omogočajo natančno
merjenje, in ki so povezane z računalnikom, ki ustrezno nadzira delovanje npr. pnevmatskih
elementov, ki medsebojno prilagajajo cevi za rotorje.

c. vretena za oblikovanje spojk in matrice za izdelavo enopregibnih spojk.

TEHNIČNA OPOMBA: V točki 2B228.c. imajo spojke vse naslednje značilnosti:
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1. notranji premer od 75 mm do 400 mm;
2 dolžino enako ali večjo od 12,7 mm;
3 globino stene 2 mm ali več;
4 izdelane so iz visoko trdnih aluminijevih zlitin, martenzitnega jekla ali nitastih in

vlaknatih materialov z visoko trdnostjo.

2B230 Manometri, ki omogočajo merjenja absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 13 kPa, in imajo obe
naslednji značilnosti:

a. elementi tlačnih senzorjev so izdelani iz aluminija, aluminijevih zlitin, niklja ali zlitin, v katerih je
masni delež niklja večji kot 60 %, ali so zaščiteni z njimi;

b. imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. merilno območje, ki je manjše od 13 kPa in "natančnost", ki je boljša od ± 1 % na celotnem
merilnem območju; ali

2. merilno območje, ki je enako 13 kPa ali več in "natančnost", ki je boljša od ± 130 Pa.

TEHNIČNA OPOMBA: "Natančnost" pomeni za namene iz točke 2B230 nelinearnost, histerezo in
sposobnost ponovljivosti pri temperaturi okolja.

2B231 Vakuumske črpalke, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a. premer vstopne odprtine, ki je enak ali večji od 380 mm;
b. pretok, ki je enak ali večji od 15 m3/s; in
c. sposobnost vzpostavitve največjega vakuuma boljšega od 13 mPa.

Tehnični opombi:

1. sesalna zmogljivost se določa na merilni točki s plinastim dušikom ali zrakom.
2. Največji vakuum se določa pri zaprti sesalni strani črpalke.

2B232 Večstopenjski lahki plinski topovi ali drugi zelo hitri sistemi topov (tuljavni, elektromagnetni,
elektrotermalni ali drugi razviti sistemi), ki omogočajo pospeševanje izstrelkov s hitrostjo, ki je enaka ali
večja od 2 km/s.

2B350 Pripomočki in oprema za kemično proizvodnjo kot sledi:

a. reakcijske posode ali reaktorji, z agitatorji ali brez njih, s skupno notranjo (geometrično)
prostornino več kot 0,1 m3 (100 litrov) in manj kot 20 m3 (20.000 litrov), pri katerih so vse
površine, ki prihajajo v neposredni stik s kemikalijami, iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
5. iz tantala ali tantalovih zlitin;
6. iz titana ali titanovih zlitin ali
7. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

b. agitarorji, ki se uporabljajo v reakcijskih posodah ali reaktorjih, v katerih so vse površine, s katerimi
prihaja agitator v neposredni stik s kemikalijami, iz kateregakoli od naslednjih materialov:
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1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
5. iz tantala ali tantalovih zlitin;
6. iz titana ali titanovih zlitin ali
7. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

c. rezervoarji za hranjenje, kontejnerji ali sprejemniki s skupno notranjo (geometrično) prostornino
več ko 0,1 m3, in katerih vse površine, ki prihajajo v neposredni stik s kemikalijami, so iz
kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
5. iz tantala ali tantalovih zlitin;
6. iz titana ali titanovih zlitin ali
7. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

d. toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo manjšo od 20 m2,, katerih
vse površine, ki prihajajo v neposredni stik s kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih
materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz grafita
5. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
6. iz tantala ali tantalovih zlitin;
7. iz titana ali titanovih zlitin ali
8. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;
9. silicijevega karbida ali
10. titanovega karbida.

e. destilacijski ali absorbcijski stolpi z notranjim premerom več kot 0,1 m, katerih vse površine, ki
prihajajo v neposredni stik s kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz grafita;
5. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
6. iz tantala ali tantalovih zlitin;
7. iz titana ali titanovih zlitin ali
8. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

f. daljinsko upravljana oprema za polnjenje, katere vse površine, ki prihajajo v neposredni stik s
kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja.

g. multipli hermetični valji, ki imajo odprtino za iztok, valje za hermetično zapiranje mehov,
nepovratne valje in openske valje, in katerih vse površine, ki prihajajo v neposredni stik s
kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
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2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
5. iz tantala ali tantalovih zlitin;
6. iz titana ali titanovih zlitin ali
7. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

h. večstensko cevno napeljavo z odprtino za iztok, katere vse površine, ki prihajajo v neposredni stik
s kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz fluoropolimerov;
3. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
4. iz grafita;
5. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
6. iz tantala ali tantalovih zlitin;
7. iz titana ali titanovih zlitin ali
8. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin;

i. multipli hermetično zaprti pogoni, magnetni pogoni, mehovne ali opnaste črpalke, katerih
maksimalna pretočnost je (po proizvajalčevi specifikaciji) več kot 0,6 m3/uro, ali vakuumske
črpalke z maksimalno pretočnostjo (po proizvajalčevi specifikaciji) več kot 5 m3/uro (pri
standardni temperaturi 273 K(0°C) in pri standardnem pritisku 101,3 kPa), in katerih vse površine,
ki prihajajo v neposredni stik s kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz keramike;
3. iz ferosilicija;
4. iz fluoropolimerov;
5. iz stekla (vključno če so prevlečeni s steklom ali emajlirani);
6. iz grafita;
7. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja;
8. iz tantala ali tantalovih zlitin;
9. iz titana ali titanovih zlitin ali
10. iz cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

j. sežigalne peči, izdelane za uničevanje kemikalij, naštetih v točki 1C350, ki imajo posebej izdelan
sistem za dostavo odpadkov, posebne zmožnosti ravnanja z njimi in povprečno temperaturo
zgorevanja v komori več kot 1.273 K (1.000°C), in katerih vse površine, ki prihajajo v neposredni
stik s kemikalijami, so iz kateregakoli od naslednjih materialov:

1. iz zlitin z več kot 25 ut.% niklja in 20 ut.% kroma;
2. iz keramike ali
3. iz niklja ali zlitin z več kot 40 ut.% niklja.

2B351 Sistemi za opazovanje toksičnih plinov kot sledi, in njim pripadajoči detektorji:

a. izdelani za neprekinjeno delovanje in uporabni za odkrivanje bojnih strupov, kemikalij, naštetih v
točki 1C350 ali pa organskih spojin, ki vsebujejo fosfor, žveplo, fluor ali klor, v koncentracijah
manj kot 0,3 mg/m3 ali

b. izdelani za odkrivanje delovanja procesov, oviranih s holinesterazo.
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2B352 Biološka oprema kot sledi:

a. kompletni pripomočki z biološko vsebino stopenj vsebnosti P3 in P4;

Tehnična opomba:
Stopnje vsebnosti P3 in P4 (BL4, L3, L4) so opredeljene v WHO Laboratory Biosafety Manual
(Ženeva, 1983).

b. fermenterji z zmožnostjo vzgoje patogenih "mikroorganizmov", virusov in proizvajanja toksinov brez
aerosolske vzpodbude, in katerih kapaciteta je 100 litrov ali več;

Tehnična opomba:
Fermenterji vključujejo bioreaktorje, kemostate in sisteme za kontinualne tokove.

c. centrifugalni separatorji z zmožnostjo neprekinjene separacije brez aerosolne vzpodbude, ki imajo
vse naslednje značilnosti:

1. pretočnost več kot 100 litrov na uro;
2. komponente iz poliranega nerjavnega jekla ali iz titana;
3. dvojno ali večkratno hermetične spoje v področju hlapov in
4. zmožnost sterilizacije “in situ” v zaprtem stanju.

Tehnična opomba:
Centrifugalni separatorji vključujejo odcejevalnike.

d. oprema za filtriranje s križnim tokom, izdelana za neprekinjeno separacijo brez aerosolske
vzpodbude, ki ima obe naslednji značilnosti:

1. da je enaka ali večja od 5 kvadratnih metrov in
2. da ima zmožnost “in situ” sterilizacije.

e. oprema za sterilizacijo hlapov s hladnim sušenjem, s kondenzatorjem kapacitete več kot 50 kg
ledu v 24 urah in manj kot 1.000 kg ledu v 24 urah;

f. oprema z vsebnostjo stopnje P3 ali P4 ali pa z ohišjem s takšno stopnjo vsebnosti kot sledi:

1. neodvisno ventilirane zaščitne obleke ali polobleke;
2. biološko varni kabineti ali izolatorji, ki dopuščajo ročne operacije v okolju, ki zahteva

biološko zaščito III. razreda;
OPOMBA:Izolatorji v tej točki vključujejo gibke izolatorje, suhe škatle, anaerobične

komore in rokavične škatle.

g. komore, izdelane za testiranje izzivalnosti aerosolov s patogenimi “mikroorganizmi” ali “toksini”, in
ki imajo kapaciteto 1 m3 ali več.
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2C MATERIALI

Ni.

2D PROGRAMSKA OPREMA

2D001 “Programska oprema”, razen tiste, ki je določena v točki 2D002, ki je posebej napisana ali prilagojena za
“razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” opreme, ki je določena v točkah od 2A001 ali od 2B001 do 2B009.

2D002 "Programska oprema" za elektronske naprave, tudi če se v njih nahaja zato, da takšnim napravam in
sistemom omogoča funkcijo enote za "numerično krmiljenje", in so sposobne delovati, kot sledi:

a. istočasno koordinirajo več kot štiri osi v smislu "kontrole oblikovanja";

b. da "v realnem času" spremenijo smer orodja, dovedeno energijo in vrtilni moment med delovanje
s pomočjo naslednjega:

1. avtomatskega izračuna in spremembe podatkov dela programa za obdelavo v dveh ali več
oseh s pomočjo merjenja in primerjave z vhodnimi podatki; ali

2. "prilagodilnega krmiljenja" z dvema ali več fizikalnimi spremenljivkami, ki so merjene in
obdelane s pomočjo računskega modela (strategije); tako da se spremeni eno ali več
obdelovalnih navodil za optimizacijo postopka.

OPOMBA: Točka 2D002 ne pokriva "programske opreme", ki je posebej napisana ali prilagojena
delovanju strojnega orodja, ki ni predmet nadzora v Skupini 2.

2D101 “Programska oprema”, izdelana posebej za “uporabo” opreme, naštete v točkah 2B104, 2B105,
2B109, 2B116, 2B117 ali v oddelkih od 2B119 do 2B122.

2D201 “Programska oprema”, ki je posebej napisana za “uporabo” opreme, ki je določena v točkah 2B204,
2B206, 2B207, 2B209, 2B219 in 2B227.

2D202 "Programska oprema", ki je posebej napisana ali prilagojena za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo"
opreme, ki je določena v točki 2B201.

2E TEHNOLOGIJA

2E001 “Tehnologija” (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “razvoj” opreme ali “programske opreme”, ki
je določena v točkah 2A, 2B ali 2D.

2E002 “Tehnologija” (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “proizvodnjo“ opreme, ki je določena v točki
2A ali 2B.

2E003 Druga “tehnologija” kot sledi:
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a. “tehnologija” za “razvoj” interaktivnih grafičnih prikazov kot integriranega dela v enotah za
“numerično krmiljenje” za pripravo ali spreminjanje delnih programov;

b. “tehnologija” za postopke v kovinarstvu kot sledi:

1. “tehnologija” za izdelovanje orodja, šablon ali napeljav, izdelana posebej za naslednje
postopke:
a. za “superplastično oblikovanje”;
b. za “difuzijsko vezavo”;
c. za “neposredno hidravlično stiskanje”;

2. tehnični podatki, ki sestoje iz postopkovnih metod ali parametrov, ki se e uporabljajo za
krmiljenje naslednjih postopkov:
a. “superplastičnega oblikovanja” aluminijevih, titanovih zlitin ali “superzlitin”:

1. površinske priprave;
2. stopnje obremenitve;
3. temperature;
4. tlaka;

b. “difuzijske vezave” “superzlitin” ali titanovih zlitin:
1. površinske priprave;
2. temperature;
3. tlaka;

c. “neposrednega hidravličnega stiskanja” aluminijevih ali titanovih zlitin:
1. tlaka;
2. časa ciklusa

d. “vroče izostatične denzifikacije” titanovih, aluminijevih zlitin ali “superzlitin”:
1. temperature;
2. tlaka;
3. časa ciklusa;

c. “tehnologija” za “razvoj” ali “proizvodnjo” strojev za hidravlično raztezanje in šablon zanje, ki se
uporabljajo pri proizvodnji letalskega ogrodja;

d. “tehnologija” za “razvoj” generatorjev za izdelavo krmiljenja orodnih strojev (npr. delni programi) iz
konstrukcijskih podatkov v okviru numeričnega krmiljenja;

e. “tehnologija” za “razvoj” integracijske “programske opreme” za umeščanje v sisteme
“numeričnega krmiljenja” z namenom najširše podpore odločitvam v področju stroja;

f. “tehnologija” za nanašanje anorganskih prevlek ali anorganskih prevlek za spreminjanje površin,
naštetih v stolpcu 3 tabele v nadaljevanju; za nanašanje anorganskih prevlek ali anorganskih
prevlek za spreminjanje površine na neelektronske podlage, naštetih v stolpcu 2 tabele v
nadaljevanju in za nanašanje anorganskih prevlek ali anorganskih prevlek za spreminjanje
površine po postopkih, naštetih v stolpcu 1 tabele v nadaljevanju.

OPOMBA: Tabela in tehnična opomba sledita številki 2E301.

2E101 “Tehnologija” (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “uporabo” opreme ali “programske opreme ”,
ki je določena v točkah 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116 in 2D101.

2E201 “Tehnologija” (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “uporabo” opreme ali “programske opreme ”,
ki je določena v točkah 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201,
2B204, 2B206, 2B207, 2B209, od 2B225 do 2B232, 2D201 in 2D202.
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2E301 “Tehnologija” za “uporabo” blaga iz točk od 2B350 do 2B352 in ki ustreza določilom Splošne opombe o
tehnologiji.

TABELA
TEHNIKE NANAŠANJA (*)

1. Postopek prevlekanja (1) 2. Podlaga 3. Dobljena prevleka

A. Nanašanje s pomočjo 
kemičnih hlapov (CVD)

“superzlitine” aluminidi za notranje koridorje

keramični materiali (19) in stekla z 
majhno razteznostjo (14)

silicidi
karbidi
dielektrični sloji (15)
diamant
diamantni ogljik (17)

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

silicidi
karbidi
refrakcijski materiali
njihove mešanice (4)
dielektrični sloji (15)
aluminidi
zlitinski aluminidi (2)
borov nitrid

cementni tungstenov karbid (16), 
silicijev karbid (18)

karbidi
tungsten
njune mešanice (4)
dielektrični sloji (15)

molibden in njegove zlitine dielektrični sloji (15)
berilij in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

diamant
diamantni ogljik (17)

materiali za senzorska okna (9) dielektrične plasti (15)
diamant
diamantni ogljik (17)

B. Fizično nanašanje s 
pomočjo toplotne 
evaporizacije

B.1. Fizično nanašanje s 
pomočjo hlapov:
- z elektronskim snopom

“superzlitine” (16) zlitinski silicidi
zlitinski aluminidi (2)
MCrAlX (5)
modificirani cirkonij (12)
silicidi
aluminidi
njihove mešanice (4)

(*) Številke v oklepajih pomenijo številke opomb na koncu tabele.
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keramični materiali (19) in stekla z 
majhno razteznostjo (14)

dielektrični sloji (15)

nerjavno jeklo MCrAlX (5) 
modificirani cirkonij
njune mešanice (4)

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

silicidi
karbidi
refrakcijski materiali
njihove mešanice (4)
dielektrični sloji (15)
borov nitrid

cementni tungstenov karbid (16), 
silicijev karbid (18)

karbidi
tungsten
njune mešanice (4)
dielektrični sloji (15)

molibden in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

berilij in njegove zlitine dielektrični sloji (15)
boridi

materiali za senzorska okna (9) dielektrični sloji (15)

titanove zlitine (13) boridi
nitridi

B.2. Ionsko platiniranje keramični materiali (19) in stekla z 
majhno razteznostjo (14)

dielektrični sloji (15)

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

dielektrični sloji (15)

cementni tungstenov karbid (16) dielektrični sloji (15)

molibden in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

berilij in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

materiali za senzorska okna (9) dielektrični sloji (15)
diamantni ogljik (17)

B.3. Fizično nanašanje s 
pomočjo hlapov:
- “laserska” evaporizacija

keramični materiali (19) in stekla z 
majhno razteznostjo (14)

silicidi
dielektrični sloji (15)
diamantni ogljik (17)

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

dielektrični sloji (15)

molibden in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

berilij in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

materiali za senzorska okna (9) dielektrični sloji (15)
diamantni ogljik (17)

1. Postopek prevlekanja (1) 2. Podlaga 3. Dobljena prevleka
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B.4. Fizično nanašanje s 
pomočjo hlapov: 
- s pomočjo praznjenja 
katodnega loka

“superzlitine” zlitinski silicidi
zlitinski aluminidi (2)
MCrAlX (5)

polimeri (11) in organske “matriks”-
”sestavine”

boridi
karbidi
nitridi
diamantni ogljik (17)

C. Utrjevanje z zabrtvljenjem 
(o utrjevanju brez 
zabrtvljenja glej točko A)

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

silicidi
karbidi
njihove mešanice (4)

titanove zlitine (13) silicidi
aluminidi
zlitinski aluminidi (2)

refrakcijske kovine in zlitine (8) silicidi
oksidi

D. Razprševanje s plazmo “superzlitine” MCrAlX (5)
modificirani cirkonij (12)
njune zlitine (4)
brusni nikelj-grafit
brusni nikelj-krom-aluminijev betonit
brusni aluminij-silicijev poliester
zlitinski aluminidi (2)

aluminijeve zlitine (6) MCrAlX (5)
modificirani cirkonij 12)
silicidi
njihove mešanice (4)

refrakcijske kovine in zlitine (8) aluminidi
silicidi
karbidi

nerjavno jeklo MCrAlX (5)
modificiran cirkonijev dioksid (12)
njune mešanice (4)

titanove zlitine (13) karbidi
silicidi
aluminidi
zlitinski aluminidi (2)
brusni nikelj-grafit 
brusni nikelj-krom-aluminijev betonit
brusni aluminij-silicijev poliester

1. Postopek prevlekanja (1) 2. Podlaga 3. Dobljena prevleka



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6191

E. Redko nanašanje refrakcijske kovine in zlitine (8) zliti silicidi
zliti aluminidi, razen ostankov 
ogrevalnih elementov

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

silicidi
karbidi
njihove mešanice (4)

F. Nanašanje z brizganjem “superzlitine” (16) zlitinski silicidi
zlitinski aluminidi (2)
aluminij, modificiran s plemenitimi 
kovinami (3)
MCrAlX (5)
modificirani cirkonij (12)
platina
njihove mešanice (4)

keramični materiali (19) in steklo z 
majhno razteznostjo (14)

silicidi
platina
njune mešanice (4)
dielektrični sloji (15)
diamantni ogljik (17)

titanove zlitine (13) boridi
nitridi
oksidi
silicidi
aluminidi
zlitinski aluminidi (2)
karbidi

ogljiko-ogljikove, keramične in 
kovinske “matriks”-”sestavine”

silicidi
karbidi
refrakcijske kovine
njihove mešanice (4)
dielektrični sloji (15)
borov nitrid

cementni tungstenovkarbid (16), 
silicijev karbid (18)

karbidi
tungsten
njune mešanice (4)
dielektrični sloji (15)
borov nitrid

molibden in njegove zlitine dielektrični sloji (15)

berilij in njegove zlitine boridi
dielektrični sloji (15)

materiali za senzorska okna (9) dielektrični sloji (15)

1. Postopek prevlekanja (1) 2. Podlaga 3. Dobljena prevleka
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OPOMBE k tabeli

(1) Izraz “postopek prevlekanja” vključuje tako popravilo ali obnovo prevleke kot izvorno prevlekanje.

(2) Izraz “zlitinsko aluminidno prekritje” vključuje enofazno ali večfazno prevlekanje, pri katerem je element ali
elementi nanešeni pred ali med nanosom aluminidne prevleke, tudi če so ti elementi nanešeni z drugim
postopkom prevlekanja. Vendar pa ne vključuje enofaznega postopka redkega prevlekanja, ki rezultira v
zlitinskih aluminidih.

(3) Izraz “aluminid, modificiran s plemenito kovino”vključuje večfazna prevlekanja, pri katerih se plemenita kovina ali
plemenite kovine nanašajo (pred nanosom aluminida) z drugimi postopki.

(4) Mešanice sestoje iz vnešenih materialov, mešanih zgradb, vzporednih nanosov ter večslojnih nanosov in
nastanejo z enim ali več postopki prevlekanja, naštetih v tabeli.

(5) MCrAlX se nanaša na zlitino za prevlekanje, pri kateri označuje črka “M” kobalt, jeklo, nikelj ali njihovo
kombinacijo, črka “X” pa hafnij, itrij, silicij ter tantal (v katerikoli količini) ali druge namerne dodatke v količini več
kot 0,01 ut. %, v različnih razmerjih in kombinacijah,razen:

a. CoCrAly - prevlek, ki vsebujejo manj kot 22 ut.% kroma, manj kot 7 ut. % aluminija in manj kot 2 ut. %
itrija;

b. CoCrAlY - prevlek, ki vsebujejo od 22 do 24 ut. % kroma, od 10 do 12 ut. % aluminija in od 0,5 do 0,7
ut. % itrija in

c. NiCrAlY - prevlek, ki vsebujejo od 21 do 23 ut. % niklja, od 10 do 12 ut. % aluminija in od 0,9 do 1,1 ut. %
itrija.

(6) Izraz “aluminijeve zlitine” se nanaša na zlitine s skrajno napetostno trdnostjo 190 Mpa ali več, merjeno pri 293 K
(20°C).

(7) Izraz “nerjavno jeklo” se nanaša na serijo 300 AISI (American Iron and Steel Institute/Ameriški inštitut za železo
in jeklo) ali njene ekvivalente po nacionalnih standardih.

(8) Refrakcijske kovine sestoje iz naslednjih kovin in njihovih zlitin: iz niobija (kolumbija), molibdena, tungstena in iz
tantala.

diamantni ogljik (17)

refrakcijske kovine in njihove zlitine aluminidi
silicidi
oksidi
karbidi

G. Ionsko vsajevanje jekla z visoko odpornostjo proti 
temperaturam

dodatki kroma, tantala ali niobija 
(kolumbij)

titanove spojine (13) boridi
nitridi

berilij in njegove zlitine boridi

cementni tungstenov karbid (16) karbidi
nitridi

1. Postopek prevlekanja (1) 2. Podlaga 3. Dobljena prevleka
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(9) Materiali za senzorska okna so: aluminij, silicij, germanij, cinkov sulfid, cinkov selenid, galijev arzenid in
naslednji kovinski halidi: kalijev jodid in kalijev fluorid; če gre za talijev bromid ali talijev klorobromid, mora biti
premer materiala več kot 40 mm.

(10) “Tehnologija” za enofazno utrjevanje togih zračnih folij s stiskanjem ni navedena v skupini 2.

(11) Polimeri, kot sledi: poliamid, poliester, polisulfid, polikarbonati in poliuretani.

(12) Modificirani cirkonij se nanaša na dodatke drugih kovinskih oksidov cirkoniju, t.j. kalcijevih, magnezijevih,
itrijevih, hafnijevih, oksidov redkih zemljin itd., katerih namen je stabilizacija kristalografskih faz in faznih zgradb.
Prevleke za toplotno pregrado iz cirkonija, modificiranega s kalcijem ali magnezijem z mešanjem ali
razprševanjem, niso predmet nadzora.

(13) Titanove spojine se nanašajo na zrakoplovne zlitine s skrajno napetostno trdnostjo 900 Mpa ali več, merjeno pri
293 K (20°C).

(14) Steklo z majhno razteznostjo se nanaša na stekla s koeficientom toplotnega raztezanja 1x10-7 K-1 ali manj,
merjeno pri 293 K (20°C).

(15) Dielektrični sloji so prevleke iz večslojnih izolacijskih materialov, v katerih služijo interferenčne lastnosti odboju,
prenosu ali absorbciji različnih frekvenčnih pasov. Dielektrični sloji se nanašajo na tiste z več kot štirimi
dielektričnimi sloji ali sloji z dielektrično/kovinsko sestavo.

(16) Cementni tungstenov karbid ne vključuje materialov za rezalno in oblikovalno orodje, ki sestoje iz tungstenovega
karbida/(kobalta, niklja), titanovega karbida/(kobaltan, niklja), kromovega karbida/(nikelj-kroma) in kromovega
karbida/niklja.

(17) Predmet nadzora ni “tehnologija” ločevanja diamantnega ogljika od naslednjih podlag oz. predmetov: svečanih
pladnjev, polikarbonskih očalnih stekel, opreme za izdelovanje potrošnih proizvodov, slaščičarske opreme,
ventilov in sifonov, membran za zvočnike, delov avtomobilskih motorjev, orodja za izrezovanje in stiskanje, leč za
kamere in teleskope, opreme za pisarniške avtomate, mikrofone ali medicinskih priprav.

(18) “Silicijev karbid” ne zajema materialov za preoblikovalno orodje.

(19) Keramične podlage v smislu navedbe v tabeli ne zajemajo keramičnih materialov, v katerih je posamična ali
skupna vsebnost gline in veziv 5 mas. % ali večja.

Tehnična opomba k tabeli

Postopki, našteti v stolpcu 1 tabele, so opredeljeni na naslednji način:

a. Nanašanje s pomočjo kemičnih hlapov (Chemical Vapour Deposition/CVD) je postopek površinskega
prevlekanja ali prevlekanja zaradi površinske modifikacije, pri katerem se nanaša kovina, zlitinska “sestavina”,
dielektrični material ali keramika na razgreto podlago. Rektanti v plinastem stanju se razgradijo ali se med seboj
kombinirajo v neposredni bližini podlage, kar rezultira v odlaganju željenega elementarnega, zlitinskega ali
sestavljenega materiala na podlago. Energijo za ta postopek razgradnje ali kemične reakcije lahko zagotavlja
toplota podlage, tok izstreljene plazme ali pa “laserska” iradiacija.

NAPOTILO:
1. Princip CVD vključuje naslednje postopke: nanašanje brez zabrtvljenja s pomočjo usmerjenega plina,

pulzni CVD, razgradnja z nadzorovano jedrsko toploto (CNTD) ter CVD z vzpodbudo ali pomočjo plazme.
2. Zabrtvljenje pomeni potopitev podlage v mešanico prahov.



Stran 6194 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije

3. Reaktanti v plinskem stanju, ki se uporabljajo v postopku brez zabrtvljenja, nastajajo ob uporabi istih
osnovnih reakcij in parametrov kot postopek utrjevanja z zabrtvljenjem, le da podlaga, katero se prekriva,
ni v stiku z mešanico prahov.

b. Fizično nanašanje s pomočjo toplotne evaporizacije (Thermal Evaporisation-Physical vapour deposition/TE-
PVD) je postopek površinskega prevlekanja, ki poteka v vakuumu pod tlakom manj kot 0,1 Pa, in pri katerem vir
toplotne energije služi za vaporizacijo nanosnega materiala. Postopek rezultira v kondenzaciji ali nanašanju
hlapov na pravilno nameščeno podlago.

Dodajanje plinov v vakuumsko komoro med postopkom nanašanja z namenom sintetiziranja nanosa je običajna
modifikacija tega postopka.

Tudi uporaba ionskega ali elektronskega snopa ali plazme z namenom pomagati postopku nanašanja je običajna
modifikacija tega postopka. 

Prav tako lahko postopek vključuje tudi monitorje za izvajanje meritev med potekom postopka.

Posamezni postopki TE-PVD so naslednji:

1. Postopek fizičnega nanašanja s pomočjo vaporizacije in elektronskega snopa, ki za segrevanje in
evaporizacijo materiala, ki oblikuje nanos, izkorišča elektronski snop.

2. Postopek fizičnega nanašanja s pomočjo elektrouporniškega gretja, ki izkorišča vire elektrouporniškega
gretja z zmožnostjo proizvajanja nadzorovanega in enakomernega toka nanosnega materiala.

3. “Laserska” evaporizacija izkorišča bodisi “laserske” žarke s pulzirajočo, bodisi s stalno valovno dolžino,
za ogrevanje materiala, ki oblikuje nanos.

4. Nanašanje s katodnim lokom izkorišča sprejemno katodo iz materiala, ki oblikuje nanos. Do praznjenja
loka na površini pride ob trenutnem stiku z ozemljitvijo. Nadzorovano gibanje loka razjeda površino
katode v visoko ionizirano plazmo. Anoda je lahko stožec ali konus, pritrjen na obrobju katode z
izolatorjem, ali pa komora. Polarizacija podlage se uporablja za nanašanje izven vidne linije.
NAPOTILO: Ta definicija ne zajema hitrega nanašanja s pomočjo katodnega loka.
NAPOTILO: Ta definicija ne vključuje nanašanja s slučajnim katodnim lokom z nepolariziranimi
podlagami.

5. Ionsko platiniranje je posebna oblika splošnega postopka TE-PVD, v kateri se za ioniziranje nanosnega
materiala izkorišča vir plazme ali vir ionov. Negativni polarizirani material se uporablja zaradi lažje
ekstrakcije nanosnih materialov iz plazme. Uporaba reaktivnih elementov, evaporizacije trdnih delcev v
komori, v kateri poteka postopek, ter uporaba monitorjev za meritve optičnih značilnosti in debeline
prevleke med potekom postopka so običajne modifikacije postopka.

c. Utrjevanje z brtvljenjem je postopek površinskega prevlekanja ali prevlekanja zaradi spreminjanja površine, pri
katerem je substrat potopljen v mešanico prahov, ki sestoji iz:

1. nanosnih kovinskih prahov (običajno aluminij, krom, silicij ali njihova kombinacija);
2. aktivatorja (običajno soli halidov) in
3. inertnega prahu, najpogosteje aluminijevega.

Podlaga in mešanica prahov sta v retorti, ogreti na temperaturo med 1.030 K (757°C) in 1.375 K (1.102°C) za
čas, ki zadošča za nanos prevleke.

d. Razprševanje s plazmo je postopek površinskega prevlekanja, pri katerem razpršilka oblikuje in krmili praškaste
ali nitkaste nanosne materiale, jih tali in vrtinči proti podlagi, na kateri se oblikuje integralno povezan nanos.
Razprševanje s plazmo predstavlja ali razprševanje nizkotlačne plazme ali razprševanje plazme velike hitrosti.

NAPOTILO: 
1. Nizkotlačna plazma pomeni plazmo tlaka, nižjega od atmosferskega.
2. Plazma velike hitrosti se nanaša na hitrosti plina iz dulca preko 750 m/s, računano pri 293 K (20°C) in pri

0,1 mPa.
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e. Redko nanašanje je postopek prevlekanja zaradi spreminjanja površine ali postopek površinskega prevlekanja,
pri katerem se kovino ali kovinski prah z organskim vezivom suspendira v tekočino in se nato nanese na podlago
bodisi z razprševanjem, kopeljo, barvanjem, čemur sledi sušenje v zračni pečici ter toplotna obdelava, potrebna
za to, da se željeni nanos obdrži.

f. Nanašanje z brizganjem je površinsko prevlekanje, ki temelji na fenomenu trenutnega prenosa, pri katerem se
pozitivne ione z električnim poljem pospeši v smeri proti površini cilja (nanosnega materiala). Kinetična energija
ionov zadošča za to, da se atomi na površini nanosnega materiala sprostijo in se odložijo na primerno
nameščeno podlago.

NAPOTILO: 
1. Tabela se nanaša samo na triodno, magnetronsko ali reakcijsko nanašanje z brizganjem, ki se

uporabljajo za povečanje adhezivnosti prevlek in stopnjo nanosa, in na povečano nanašanje z brizganjem
s pomočjo radijskih frekvenc, ki se uporablja za omogočanje vaporizacije nekovinskih nanosni
materialov.

2. Za sprožitev nanašanja se lahko uporablja nizkoenergijski ionski snop (manj kot 5 keV).

g. Vsajevanje ionov je postopek prevlekanja zaradi spreminjanja površine, pri katerem se element, predviden za
zlitino, ionizira, pospešuje in vsadi v površino podlage. Ta postopek vključuje postopek, pri katerem istočasno
potekata dva postopka: vsajevanje ionov in fizično nanašanje s pomočjo elektronskega snopa ali nanašanje z
brizganjem.
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SKUPINA 3
ELEKTRONIKA

3A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

OPOMBE:

1. Nadzorni status opreme, naprav in komponent, opisanimi v točkah 3A001 ali 3A002
(razen tistih iz točk od 3A001.a.3. do 3A001.a.10. ali iz točke 3A001 a.12), ki so
posebej izdelani in imajo iste funkcionalne značilnosti kot druga oprema, je opredeljen
kot status nadzora nad drugo opremo.

2. Nadzorni status integriranih vezij iz točk od 3A001.a.3. do 3A001.a.9. ali iz točke
3A001.a.12., ki so nespremenljivo programirani ali izdelani za specifično funkcijo, je
opredeljen kot nadzorni status druge opreme.
NAPOTILO: Če proizvajalec ali uporabnik ne more določiti nadzornega statusa druge

opreme, se nadzorni status določi po točkah od 3A001.a.3. do 3A001.a.9 ali po
točki 3A001.a.12. Če je integrirano vezje “mikroračunalniško mikrovezje” na
podlagi silicija ali pa mikrokontrolniško mikrovezje, opisano v točki 3A001.a.3, in
če je dolžina njegovega podatka za obdelavo 8 bitov ali manj, se nadzorni status
integriranega vezja določa po točki 3A001.a.3.

3A001 Elektronske naprave in komponente:

a. integrirana vezja za splošno uporabo kot sledi:

OPOMBI:

1. Nadzorni status rezin (zgotovljenih ali nezgotovljenih) z determinirano funkcijo se
določa v skladu s parametri iz točke 3A001.a.

2. Integrirana vezja vključujejo naslednje tipe:
“Monolitna integrirana vezja”;
“Hibridna integrirana vezja”;
“Veččipna integrirana vezja”;
“Integrirana vezja na filmu”, vključno integrirana vezja tipa “silicij na safirju” in
“Optična integrirana vezja”.

1. integrirana vezja, izdelana ali označena kot odporna proti radiaciji, ki lahko prenesejo:
a. skupno dozo 5 x 103 Gy (silicij) ali več ali
b. določeno stalno dozo 5 x 106 Gy (silicij) ali več;

2. “Mikroprocesna mikrovezja”, “mikroračunalniška mikrovezja”, mikrokrmilna mikrovezja,
vezja z vgrajenim spominom, izdelana iz sestavljenih polprevodnikov, analogno-digitalni
pretvorniki, digitalno-analogni pretvorniki, elektro-optična ali “optična integrirana vezja”,
izdelana za “obdelavo signalov”, logične naprave s programiranim poljem, nevralna mrežna
integrirana vezja in predhodna integrirana vezja, katerih funkcija je neznana ali če je neznan
nadzorni status opreme, v kateri bodo ta vezja uporabljena, procesorji za hiter Fourierjev
transformacijski postopek (FFT), električno zbrisljivi spomini, ki omogočajo samo branje
(EPROM), bliskavični spomini in spomini s hitrim dostopom (SRAM), ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:
a. da so prirejeni za delovanje v okolju temperature nad 398 K (125°C);
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b. da so prirejeni za delovanje v okolju temperature pod 218 K(-55°C) ali
c. da so prirejeni za delovanje v okolju temperature od 218 K(-55°C) do 398 K

(125°C).
OPOMBA: Točka 3A001.a.2. se ne nanaša na integrirana vezja za civilne avtomobile in

na aplikacije za železniške vlake.

3. “mikroprocesna mikrovezja”, “mikroračunalniška mikrovezja” in mikrokrmilniška mikrovezja,
ki imajo katerokoli od naslednjih naštetih značilnosti:
OPOMBA: Točka 3A001.a.3. vključuje procesorje digitalnih signalov, procesorje

digitalnih nizov in digitalne koprocesorje.
a. aritmetično logično enoto s pristopno širino 32 bitov ali več in s “Sestavljeno

teoretično zmogljivostjo” 80 milijonov teoretičnih operacij v sekundi (Mtop) ali več;
b. da so izdelani iz sestavljenega polprevodnika in da delujejo na frekvenci ure, večji

od 40 Mhz ali
c. en ali več zbirnikov za podatke ali navodila ali serijsko komunikacijsko pristopno

mesto za zunanjo vmesno povezavo v vzporednem procesorju s stopnjo prenosa
več kot 2,5 Mbitov.

4. Shranjevalna integrirana vezja, izdelana iz sestavljenega polprevodnika.

5. analogno-digitalna in digitalno-analogna pretvorniška integrirana vezja kot sledi:
a. analogno digitalni pretvorniki, ki imajo katerokoli od naslednjih naštetih značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točko 3A101.

1. razločljivost 8 bitov ali več, vendar manj kot 12 bitov, in skupni časo
pretvorbe do maksimalne razločljivosti manj kot 10 ns;

2. razločljivost 12 bitov in skupni čas pretvorbe do maksimalne razločljivosti
manj kot 200 ns ali

3. razločljivost več kot 12 bitov in skupni čas pretvorbe do maksimalne
razločljivosti manj kot 2 mikrosekundi;

b. digitalno-analogni pretvorniki z razločljivostjo 12 bitov ali več in z nastavljivim časom
manj kot 10 ns;

Tehnični opombi:
1. Resolucija n bitov ustreza algebrični 2n stopnji.
2. “Skupni čas konverzije” je inverzija stopnje vzorca.

6. elektrooptična ali “optična integrirana vezja” za “obdelavo signalov”, ki imajo vse naslednje
značilnosti:
a. eno ali več notranjih “laserskih” diod;
b. enega ali več notranjih elementov za detekcijo svetlobe in
c. optični valovod;

7. zaporedja logičnih vezij z zmožnostjo programiranja polja, ki imajo katerokoli od naslednjih
značilnosti:
a. ekvivalentno uporabno število logičnih vezij 30.000 ali več (dve vhodni logični vezji);
b. tipični “časovni zamik propagacije osnovnega logičnega vezja” manj kot 0,4 ns ali
c. zatično frekvenco več kot 133 MHz;
OPOMBA: Točka 3A1A.7. zajema:

- preproste programirane logične naprave; 
- kompleksne programirane logične naprave;
- preklopni sklopi za programirana polja;
- logični sklopi za programirana polja in 
- medpovezave za programirana polja.

NAPOTILO: Logične naprave s programiranim poljem so znane tudi kot logični sklopi
z programiranim poljem in kot logični nizi s programiranim poljem.
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8. nevralna mrežna integrirana vezja;

9. integrirana vezja živčne mreže;

10. običajna integrirana vezja, katerih funkcija je neznana ali pa je proizvajalcu neznan nadzorni
status opreme, v kateri se bodo uporabila ta integrirana vezja, ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:
a. več kot 144 terminalov;
b. tipični “časovni zamik propagacije osnovnega logičnega vezja” manj kot 0,4 ns ali
c. delovno frekvenco več kot 3 Ghz.

11. digitalna integrirana vezja, razen tistih, opisanih v točkah od 3A001.a.3. do 10 in v točki
3A001.a.12, na podlagi kateregakoli sestavljenega polprevodnika in ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:
a. da so prirejeni ekvivalentnemu številu logičnih vezij več kot 3000 (dve vhodni logični

vezji) ali
b. da imajo preklopno frekvenco več kot 1,2 GHz.

12. procesorji za hitro Furierjevo transformacijo, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. da so prirejeni izvršnemu času 1.024 točk pri kompleksu transformacije manj kot 1

ms;
b. da so prirejeni izvršnemu času pri N-točkah kompleksa transformacije, ki je

drugačen od 1.024 točk pri manj kot log2N/10.240 ms, pri čemer je N število točk
ali

c. metuljasto prehodnost več kot 5,12 Mhz.

b. Mikrovalovne naprave ali naprave z milimetrskimi valovi:

1. Elektronske vakuumske cevi in katode kot sledi:
OPOMBA: Točka 3A001.b.1. se ne nanaša na elektronke, ki so izdelane ali prirejene

za frekvence, ki ne presegajo 31 GHz (frekvence Standard Civil
Telecommunications Bands).

a. cevi s potujočim valom (pulzirajočim ali neprekinjenim) kot sledi:
1. ki delujejo na frekvencah, višjih od 31 Ghz;
2. ki imajo katodni grelni element z vklopnim časom (do nazivne moči) manj kot

tri sekunde;
3. votle dvojne cevi ali njihovi derivati s “trenutno širino frekvenčnega pasu”,

večjo od 7% ali s skrajno močjo, večjo od 2,5 kW;
4. spiralaste cevi ali njihovi derivati, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

a. da je njihova “trenutna širina frekvenčnega pasu” več kot oktava,
povprečna moč (izražena v kW), pomnožena s frekvenco (izraženo v
Ghz) pa več kot 0,5 ali

b. da je njihova “trenutna širina frekvenčnega pasu” ena oktava ali manj,
povprečna moč (izražena v kW), pomnožena s frekvenco (izraženo v
Ghz) pa več kot 1 ali

c. “primerni za vesolje”.
b. cevi za ojačenje z navzkrižnim poljem in z ojačenjem, večjim od 17 dB;
c. impregnirane katode, izdelane za elektronske cevi, ki proizvajajo električni tok

gostote več kot 5 A/cm2 v nazivnih pogojih delovanja.

2. mikrovalovna integrirana vezja ali moduli, ki imajo vse naslednje značilnosti:
a. da vsebujejo “monolitna integrirana vezja” in 
b. da delujejo na frekvencah več kot 3GHz;
OPOMBA: točka 3A001.b.2. ne zajema vezij ali modulov za opremo, ki je izdelana ali

prirejena za delovanje na ITU frekvencah do 31GHz.
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3. mikrovalovni tranzistorji, prirejeni za delovanje na frekvencah več kot 31 Ghz;

4. mikrovalovni polprevodniški ojačevalci kot sledi:
a. ki delujejo na frekvencah več kot 10,5 Ghz in katerih “trenutna širina frekvenčnega

pasu” je večja od polovice oktave;
b. ki delujejo na frekvencah več kot 31 GHz.

5. elektronsko ali magnetno nastavljivi filtri za prepuščanje ali zaustavljanje pasov, ki imajo več
kot pet nastavljivih resonatorjev z zmožnostjo nastavitve več kot 1,5 : 1 frekvenčnega pasu
(fmax/fmin) v manj kot 10 mikrosekundah in:
a. frekvenčni pas za prepuščanje frekvenčnega pasu več kot 0,5% osrednje frekvence

in
b. frekvenčni pas za zaustavitev frekvenčnega pasu manj kot 0,5% od osrednje

frekvence.

6. mikrovalovni sklopi z zmožnostjo delovanja na frekvencah preko 31 Ghz;

7. mešalci in pretvorniki, namenjeni za širjenje frekvenčnega obsega opreme, opisane v
točkah 3A002.c., 3A002.e. ali 3A002.f. nad njihovimi izhodiščnimi mejami;

8. mikrovalovni ojačevalci s cevmi, naštetimi v točki 3A001.b., ki imajo vse naslednje
značilnosti:
a. da delujejo pri frekvencah nad 3 Ghz;
b. da je njihova povprečna napetost izhodne moči 80W/kg ali več in
c. da je njihova prostornina več kot 400 cm3.
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 3A001.b.8. ni oprema, izdelana ali namenjena za

delovanje v ITU frekvenčnem pasu.

c. zvočnovalovne naprave kot sledi in posebej zanje izdelane komponente:

1. zvočnovalovne naprave za površinsko posnemanje (plitvo posnemanje) (t.j. naprave za
“obdelavo signalov”, ki izkoriščajo elastične valove in materiale), ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:
a. nosilno frekvenco več kot 2,5 Ghz;
b. nosilno frekvenco 2,5 Ghz ali manj in:

1. bočno dušilnost več kot 55 dB;
2. zmnožek največjega zaostanka in frekvenčnega pasu (čas v mikrosekundah,

pomnožen s frekvenčnim pasom v Mhz) več kot 100;
3. zaostanek razširjanja več kot 10 mikrosekund in
4. disperzivni zaostanek več kot 10 mikrometrov ali

c. nosilno frekvenco več kot 1 Ghz in frekvenčno širino 250 Mhz ali več in:
1. zmnožek med največjim zaostankom in širino frekvenčnega pasu več kot

100;
2. zaostanek več kot 10 mikrometrov ali
3. bočno dušilnost več kot 55 dB in širino frekvenčnega pasu več kot 50 MHz.

2. prostorske zvočnovalovne naprave (t.j. naprave za “obdelavo signalov”, ki izkoriščajo
elastične valove), ki omogočajo neposredno obdelavo signalov frekvenc več kot 1 Ghz;

3. zvočno-optične naprave ali vezja, ki izkoriščajo interakcijo med zvočnimi in svetlobnimi
valovi, kar omogoča neposredno obdelavo signalov ali podob (vključno spektralno analizo,
korelacijo in konvolucijo).

d. elektronske naprave ali vezja, ki vsebujejo komponente iz “superprevodniških” materialov, od
katerih je najmanj ena posebej izdelana za delovanje pri temperaturah pod “kritično temperaturo”,
in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
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1. tokovno preklapljanje za digitalna vezja s “superprevodniškimi” logičnimi vezji, pri katerih je
zmnožek zakasnitve na eno logično vezje (v sekundah) in izgubo moči na logično vezje (v
wattih) manjši od 10-14 J ali

2. frekvenčno selekcijo na vseh frekvencah s pomočjo resonančnih vezij z valovi Q, večjo od
10.000.

e. visoko energetske naprave kot sledi:

1. baterije kot sledi:
OPOMBA: Točka 3A001.e.1. ne zajema baterij, katerih prostornina je 27 cm3 ali manj

(t.j. standardnih C-celic ali baterij R14).
a. primarne celice in baterije z energetsko gostoto več kot 480 Wh/kg, izdelane in

namenjene za delovanje v temperaturnem obsegu med manj kot 243 K (-30°C) in
več kot 343 K (70°C);

b. celice in baterije z zmožnostjo ponovnega polnjenja, ki imajo energetsko gostoto
150 Wh/kg po 75 ciklih polnjenja in praznjenja pri toku praznjenja, ki je enak C/5 ur
(C je nazivna zmogljivost v amper urah), če delujejo v temperaturnem obsegu med
manj kot 253 K (-20°C) in več kot 333 K (60°C).

Tehnična opomba: Energetska gostota se dobi z množenjem povprečne moči v wattih
(povprečna napetost v voltih, pomnožena s povprečnim tokom v amperih) s trajanjem
praznjenja v urah (praznjenja do 75% napetosti odprtega vezja), deljenim s skupno
maso celice (ali baterije) v kilogramih.

c. fotonapetostni sklopi, “primerni za vesolje” ali utrjeni proti radiaciji, katerih
specifična moč je večja od 160 W/m2 pri delovni temperaturi 301 K (28°C) in pri
osvetlitvi z wolframovo svetlobo 1 kW/m2 pri 2.800 K (2.527°C);

2. visoko energijski kondenzatorji, kot sledi:
NAPOTILO: Glej tudi točko 3A201.a.

a. kondenzatorji s korakom ponovitve, ki je manjši od 10 Hz ("single shot capacitors"),
in imajo vse naslednje značilnosti:
1. nazivno napetost, ki je enaka ali večja od 5 kV;
2. gostoto energije, ki je enaka ali večja od 250 J/kg; in
3. skupno energijo, ki je enaka ali večja od 25 kJ.

b. kondenzatorji s korakom ponovitve, ki je enak ali večji od 10 Hz ("repetition rated
capacitors"), in imajo vse naslednje značilnosti:
1. nazivno napetost, ki je enaka ali večja od 5 kV;
2. gostoto energije, ki je enaka ali večja od 50 J/kg
3. skupno energijo, ki je enaka ali večja od 100 J; in
4. življenjsko dobo za polnjenje in praznjenje, ki je enaka ali večja od 10.000

ciklov.

3. “Superprevodni” elektromagneti in cilindrične tuljave, ki so posebej izdelani tako, da
omogočajo popolno polnjenje in izpraznitev v manj kot eni sekundi, in imajo vse naslednje
značilnosti:
NAPOTILO: Glej tudi točko 3A201.b.

OPOMBA: Točka 3A001.e.3. ne vključuje “superprevodnih” elektromagnetov ali
cilindričnih tuljav, ki so posebej izdelane za uporabo v medicini – slikanje
s pomočjo magnetne resonance ("Magnetic Resonance Imaging" - MRI).

a. oddano energijo, ki je enaka ali večja od 10 kJ v prvi sekundi praznjenja;
b. notranji premer navitij v tuljavi, ki je večji od 250 mm; in
c. prirejeni so za magnetno indukcijo več od 8 T ali za “splošno tokovno gostoto” v

navitju, ki je večje od 300 A/mm2.
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f. naprave za kodiranje absolutnega položaja osi na podlagi rotacijskega vnosa, ki imajo katerokoli
od naslednjih značilnosti:

1. resolucijo boljšo od 265.000 (18 bitna resolucija) v vsej lestvici ali
2. natančnost boljšo od (+-) 2,5 sekunde loka.

3A002 Elektronska oprema za splošno rabo:

a. oprema za snemanje kot sledi, in posebej zanjo izdelani testni trakovi:

1. analogni snemalniki z magnetnim trakom, vključno snemalniki, ki omogočajo snemanje
digitalnih signalov (t.j. tisti, ki uporabljajo digitalno snemanje velike gostote (HDDR moduli),
ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. frekvenčni pas več kot 4 MHz na en elektronski kanal ali sled;
b. frekvenčni pas 2 Mhz na en elektronski kanal ali sled in več kot 42 kanalov ali
c. napako časovnega odklona (+-) 0,1 mikrosekunde, merjeno po postopkih Inter

Range Instrumentation Group (IRIG) ali po Electronic Industry Association (EIA).
OPOMBA: Analogni snemalniki z magnetnim trakom, ki so izdelani posebej za

civilne namene video snemanja, ne štejejo za merilne snemalnike.

2. digitalni snemalniki z video magnetnim trakom, ki imajo maksimalni digitalni vmesniški
prenos več kot 180 Mbitov /s;
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 3A002.a.2. niso digitalni video snemalniki z

magnetnim trakom, ki so izdelani posebej za televizijsko snemanje z
uporabo posameznega formata, standariziranega ali priporočenega po
International Radio Consultative Committee (CCIR) ali po International
Technical Commission (IEC) za potrebe civilne televizije;

3. digitalni snemalniki podatkov z magnetnim trakom, ki izkoriščajo spiralno tehniko skeniranja
ali tehniko skeniranja s stalnimi glavami, in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. maksimalni digitalni vmesniški prenos več kot 175 Mbitov/s ali
b. da so “primerni za vesolje”.
OPOMBA: Točka 3A002.a.3. ne zajema analognih snemalnikov, opremljenih z

elektroniko za HDDR konverzijo, katerih zgradba ustreza snemanju samo
digitalnih podatkov.

4. Oprema z maksimalnim digitalnim vmesniškim prenosom več kot 175 Mbitov/s, izdelana za
spreminjanje digitalnih snemalnikov z magnetnim trakom v snemalnike digitalnih podatkov.

5. Naprave za digitiranje oblik valov in prehodni snemalniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:
a. stopnjo digitiranja enako ali večjo od 200 milijonov vzorcev na sekundo in resolucijo

10 bitov ali več in
b. neprekinjeno prehodnost 2 Gbitov ali več.

Tehnična opomba: Pri instrumentih z vzporedno zgradbo zbiranja je neprekinjena
prehodnost zmnožek najvišje besedne stopnje in števila bito v besedi. V točki
3A002.a.5. pomeni “neprekinjena prehodnost” najhitrejšo podatkovno stopnjo, ki jo
lahko instrument prenese v shranjevalnik, ne da bi pri tem prišlo do izgube informacij
pri obstoječi stopnji vzorčenja in analogno-digitalne konverzije.

b. "Elektronski sklopi" “frekvenčnih sintetizatorjev”, katerih “frekvenčni preklopni čas” z ene izbrane
frekvence na drugo je krajši od 1 ms;

c. “Analizatorji signalov” kot sledi:
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1. z zmožnostjo analiziranja frekvenc nad 31 Ghz;
2. “dinamični frekvenčni analizatorji” z “realnočasno frekvenčno širino” več kot 25,6 kHz;

OPOMBA Predmet nadzora v točki 3A002.c.2. niso tisti, ki uporabljajo samo
frekvenčne filtre za filtriranje frekvenčnih pasov po konstantnem
odstotku.

Tehnična opomba: Filtri frekvenčnih pasov s konstantnim odstotkom so znani tudi kot
oktavni filtri ali filtri za lomljene oktave.

d. generatorji sintetiziranih frekvenčnih signalov, ki proizvajajo izhodne frekvence, katerih točnost ter
kratkotrajna in dolgotrajna stabilnost so krmiljeni, in ki izhajajo iz notranje glavne frekvence ali jih
le-ta uravnava, za katere je značilna katerakoli od naslednjih karakteristik:

1. maksimalna sintetizirana frekvenca večja od 31 Ghz;
2. da je njihov “preklopni čas frekvenc” z ene izbrane frekvence na drugo krajši od 1 ms ali
3. da je šum posamezne faze stranskega pasu boljši od -(126 + 20 log10F-20 log10f), izražen

v decibelih, pri čemer je F regulacijsko odstopanje od delovne frekvence v Hz in f delovna
frekvenca v Mhz.

OPOMBA: Točka 3A002.d. ne zajema opreme, pri kateri se izhodna frekvenca proizvaja
bodisi z dodajanjem ali odvzemanjem dveh ali več frekvenc kristalnega
oscilatorja, bodisi z dodajanjem ali odvzemanjem z množenjem rezultata.

e. omrežni analizatorji z maksimalno delovno frekvenco nad 31 Ghz;

f. mikrovalovni testni sprejemniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. maksimalno delovno frekvenco več kot 31 Ghz in
2. zmožnost simultanega merjenja amplitude in faze.

g. standardi atomskih frekvenc, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. dolgotrajno stabilnost (živahnost) manj kot (boljšo od) 1 x 10-11/mesec ali
2. da so “primerni za vesolje”.

OPOMBA. Točka 3A002.g.1. ne zajema rubidijevih standardov, ki niso “primerni za vesolje”.

3A101 Naprave in komponente elektronske opreme, razen tistih iz točke 3A001, kot sledi:

a. analogno-digitalni preusmerniki, uporabni v “projektilih”, ki so izdelani v skladu z vojaškimi
specifikacijami za bojno opremo;

b. pospeševalniki z zmožnostjo sproščanja elektromagnetnega sevanja na podlagi zavornega
sevanja pospešenih elektronov jakosti 2 Mev ali več in sistemi, ki vsebujejo te pospeševalnike.

OPOMBA: Točka 3A101.b. ne zajema opreme, izdelane posebej za medicinsko uporabo.

3A201 Elektronski sestavni deli, razen tistih, ki so določeni v točki 3A001, kot sledi:

a. kondenzatorji, ki imajo eno od naslednjih skupin značilnosti:

1. a. nazivno napetost nad 1,4 kV;
b. količino akumulirane energije nad 10 J;
c. kapacitivnost nad kot 0,5 µF; in 
d. zaporedno induktivnost, manjšo od 50 nH; ali
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2. a. nazivno napetost nad 750 V;
b. kapacitivnost nad 0,25 µF; in
c. zaporedno induktivnost, manjšo od 10 nH;

b. superprevodni elektromagneti v obliki cilindričnih tuljav, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. ustvarjajo magnetna polja, večja od 2 T;
2. razmerje med njihovo dolžino in notranjim premerom je večje od 2;
3. notranji premer, večji od 300 mm; in
4. enakomernost magnetnega polja, boljša od 1 % vzdolž osrednjih 50 % notranje

prostornine.

OPOMBA: Točka 3A201.b. ne vključuje magnetov, ki so posebej izdelani in izvoženi "kot
deli" sistemov za uporabo v medicini - slikanje s pomočjo jedrske magnetne
resonance ("NMR"). Pojem “kot del” ne pomeni nujno tudi fizičnega dela iste
pošiljke. Ločene pošiljke iz različnih virov so dovoljene pod pogojem, da
pripadajoči izvozni dokumenti nedvoumno izkazujejo, da so pošiljke dobavljene
“kot del” celotnega sistema za slikanje.

c. generatorji rentgenskih žarkov ali pulzni pospeševalniki elektronov, ki imajo eno od naslednjih
skupin značilnosti:

1. a. maksimalno energijo pospešenih elektronov, ki je enaka ali večja od 500 keV, toda
manjša kot 25 MeV; in 

b. "faktor kakovosti" (K), ki je enak ali večji od 0,25; ali
2. a. maksimalno energijo elektronov, ki je enaka ali večja od 25 MeV; in 

b. maksimalno moč nad 50 MW.

OPOMBA: Točka 3A201.c. ne vključuje pospeševalnikov, ki so sestavni deli naprav, ki niso
izdelane za namene elektronskega snopa ali obsevanja z rentgenskimi žarki
(npr. elektronska mikroskopija), niti tistih, ki so izdelani za uporabo v medicini.

TEHNIČNE OPOMBE:

1. "Faktor kakovosti" je določen kot:

K = 1,7 x 103V2,65Q

Pri tem je V maksimalna energija elektronov v milijonih elektron voltov.

Če je trajanje pospešenega tokovnega pulza enako ali manjše od 1 µs, potem je Q
celotni pospešeni naboj v Couloumbih. V nasprotnem primeru je Q maksimalni
pospešeni naboj v 1 µs.

Q je enak integralu i glede na t, v manj kot 1 µs ali v času trajanja pulza snopa (
 ), pri čemer je i tok pulza v amperih in t čas v sekundah.

2. "Maksimalna moč" = (vrednost največjega potenciala v voltih) x (vrednost največjega
toka v amperih).

3. V strojih, ki temeljijo na pospeševanju mikrovalov, je čas trajanja tokovnega impulza
krajši od 1 µs oziroma trajanje zaporedja tokovnih impulzov, ki izhajajo iz
posameznega pulza modulatorja.

4. V strojih, ki temeljijo na pospeševanju mikrovalov, je vrednost največjega toka
povprečni tok, ki je dosežen v času trajanja zaporedja tokovnih paketov.

Q i td∫=
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3A225 Frekvenčni pretvorniki ali generatorji, razen tistih, ki so določeni v točki 0B001.b.13., in imajo vse
naslednje značilnosti:

a. večfazni izhod, ki omogoča moč 40 W ali več;
b. sposobnost delovanja v frekvenčnem območju od 600 do 2000 Hz;
c. skupno harmonično popačenje, manjše od 10 %; in
d. regulacijo frekvence, boljšo od 0,1 %.

TEHNIČNA OPOMBA: Frekvenčni pretvorniki, ki so določeni v točki 3A225, so poznani tudi pod
imenom konverterji ali inverterji.

3A226 Visoko energijske naprave za napajanje z enosmernim tokom, razen tistih, ki so določeni v točki
0B001.j.6., in imajo obe naslednji značilnosti:

a. sposobnost neprekinjenega proizvajanja toka jakosti 500 A ali več, v časovnem obdobju osmih ur,
z napetostjo 100 V ali več; in

b. stabilnost toka ali napetosti, boljšo od 0,1 % v časovnem obdobju osmih ur.

3A227 Visoko napetostne naprave za napajanje z enosmernim tokom, razen tistih, ki so določeni v točki
0B001.j.6., in imajo obe naslednji značilnosti:

a. sposobnost neprekinjenega proizvajanja toka jakosti 1 A ali več, v časovnem obdobju osmih ur, z
napetostjo 20 kV ali več; in

b. stabilnost toka ali napetosti, boljšo od 0,1 % v časovnem obdobju osmih ur.

3A228 Preklopne naprave, kot sledi:

a. cevi s hladno katodo, polnjene s plinom ali brez, ki delujejo podobno kot iskrilo ter imajo vse
naslednje značilnosti:

1. vsebujejo tri elektrode ali več;
2. največjo vrednost anodne napetosti, ki je enaka ali večja od 2,5 kV;
3. največjo vrednost anodnega toka, ki je enaka ali večja od 100 A; in
4. zakasnitveni čas na anodi, ki je enak ali krajši od 10 µs.

OPOMBA: Točka 3A228 pokriva plinske kritronske in vakuumske spritronske cevi.

b. prožilno vezana iskrila, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. zakasnitveni čas na anodi, ki je enak ali krajši od 15 µs;
2. največjo vrednost anodnega toka, ki je enaka ali večja od 500 A;

c. moduli ali sklopi za hitro preklapljanje, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. največjo vrednost anodne napetosti, ki je večja od 2 kV;
2. največjo vrednost anodnega toka, ki je enaka ali večja od 500 A; in
3. čas vklopa, ki je enak ali krajši od 1 µs.

3A229 Vžigalni kompleti in enakovredni generatorji pulzov z visoko tokovno jakostjo, kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi Nadzor nad vojaškim blagom.
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a. sistem eksplozivnih vžigalnikov, ki so izdelani tako, da sprožijo krmiljene detonatorje, ki so
določeni v točki 3A232;

b. modularni električno-pulzni generatorji ("pulzerji"), ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. izdelani so kot prenosni, mobilni ali kot robustni in odporni na izredne razmere (udarci,
temperatura)

2. so v zaprtem ohišju, ki preprečuje vstop prašnim delcem;
3. imajo sposobnost sproščanja svoje energije v manj kot 15 µs;
4. imajo izhodno jakost, ki je večja od 100 A;
5. "časovni porast", manjši od 10 µs, ko je v tokokrog vključen tudi upor, ki ima upornost,

manjšo od 40 Ů;
6. nobena njihova mera ne presega 254 mm;
7. tehtajo manj kot 25 kg; in
8. namenjeni so za uporabo v razširjenem temperaturnem območju, in sicer od 223 K 

(-50 °C) do 373 K (100 °C) ali primerni za uporabo v zračnih plovilih.

OPOMBA: 3A229.b. pokriva tudi polnilce za ksenonove svetilke.

TEHNIČNA OPOMBA: V točki 3A229.b.5. je "časovni porast" definiran kot časovni interval od
10 % do 90 % amplitude toka, ko je v tokokrog vključen tudi upor.

3A230 Hitri generatorji pulzov, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. izhodno napetost nad 6 V, ko je v tokokrog vključen tudi upor, ki ima upornost manjšo od 55
omov; in

b. "čas prehoda pulza", ki je krajši od 500 ps.

TEHNIČNA OPOMBA: Izraz “čas prehoda pulza” je v točki 3A230 opredeljen kot časovni interval
med 10 % in 90 % amplitude napetosti.

3A231 Nevtronski generatorski sistemi, vključno s cevmi, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. izdelani so za delovanje brez prisotnosti zunanjega vakuumskega sistema; in
b. izkoriščajo elektrostatični pospešek za sprožanje jedrske reakcije med tricijem in devterijem.

3A232 Detonatorji in večkratni vžigalni sistemi, kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi Nadzor nad vojaškim blagom.

a. detonatorji z električnim pogonom, kot sledi: 

1. mostični vžigalnik (EB);
2. mostični vžigalnik z žico (EBW);
3. "slapper" vžigalnik;
4. vžigalnik s folijo (EFI);

b. naprave, ki uporabljajo en sam ali več detonatorjev, ki so izdelane za praktično istočasni vžig
večjih eksplozivnih površin (več kot 5000 mm2) z enim samim vžigalnim signalom, pri čemer je
maksimalno časovno odstopanje od prvotnega vžigalnega signala na celotni površini manjše od
2,5 µs.

OPOMBA: 3A232 ne pokriva vključuje detonatorjev, ki uporabljajo samo inicialne eksplozive, kot
npr. svinčev azid.
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TEHNIČNA OPOMBA: Detonatorji, ki so omenjeni v točki 3A232, izkoriščajo majhen električni vodnik
(most, žico za premoščanje ali folijo), ki se eksplozivno uparja, ko skozi njih steče električni impulz z
visoko jakostjo. V vseh vrstah detonatorjev (izjema je t.i. "slapper" vžigalnik) sproži kemično
detonacijo eksplozivni vodnik, ko pride v stik z močno eksplozivnim materialom, kot je npr. PETN
(pentaeritritol-tetranitrat). Posebno udarjalo povzroči pri "slapper" detonatorjih eksplozivno uparjanje
električnega vodnika, ko udari na eksploziv in s tem povzroči kemično detonacijo. V nekaterih
primerih požene omenjeno udarjalo magnetna sila. Izraz “vžigalnik s folijo” se lahko nanaša tako na
mostiščni vžigalnik kot na "slapper" vžigalnik. Prav tako se lahko pojem “vžigalnik” včasih uporablja
namesto besede “detonator”.

3A233 Masni spektrometri, razen tistih, ki so določeni v točki 0B002.g., ki so sposobni merjenja ionov z
atomsko maso 230 ali več, z ločljivostjo, ki je boljša od dveh delov v 230, in ionski viri zanje, kot sledi:

a. masni spektrometri z indukcijsko plazmo (ICP/MS);

b. masni spektrometri z žarilnim praznjenjem (GDMS);

c. masni spektrometri s termično ionizacijo (TISM);

d. masni spektrometri z obstreljevanjem z elektroni, ki imajo komoro z viri izdelano iz materialov, ki so
odporni proti UF6, ali pa je komora s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

e. masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1. komora z viri je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena, ali prevlečena ali prekrita z njima,
ter opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do temperature 193 K 
(- 80 °C) ali manj; ali

2. komora z viri je izdelana iz materialov, ki so odporni na UF6, ali prevlečena ali prekrita z
njimi;

f. masni spektrometri, ki so opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in so izdelani
za transurane ali fluoride transuranov.

3B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

3B001 Oprema za proizvodnjo ali preizkušanje polprevodniških naprav ali materialov kot sledi, in posebej
izdelane komponente in pribor zanjo:

a. oprema za epitaksialni razvoj, “krmiljena s shranjenim programom” kot sledi:

1. z zmožnostjo proizvajanja uniformne debeline plasti do manj kot 2,5% na razdalji 75 mm ali
več;

2. reaktorji za nanašanje kovin s pomočjo organskih kemičnih hlapov, izdelani posebej za
razvoj kristalov sestavljenih polprevodnikov s pomočjo kemične reakcije med materiali iz
točke 3C003 ali 3C004;

3. oprema za epitaksialni razvoj s pomočjo molekularnega snopa, ki uporablja plinske vire.

b. oprema, “krmiljena s shranjenim programom”, izdelana za vsajevanje ionov, ki ima katerokoli od
naslednjih značilnosti:

1. napetost pospeševanja več kot 200 keV;
2. da je izdelana in prirejena za delovanje pri napetosti pospeševanja manj kot 10 keV;
3. zmožnost neposrednega zapisa ali
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4. zmožnost visokoenergetskega vsajevanja kisika v ogreto podlago iz polprevodniškega
materiala.

c. oprema, “Krmiljena s shranjenim programom” za suho jedkanje s pomočjo anizotropsko plazmo
kot sledi:

1. ki deluje na način “od kasete do kasete” in z uravnavanjem polnjenja, in ki ima katerokoli od
naslednjih značilnosti:
a. magnetno zaporo ali
b. elektronsko ciklotronsko resonanco;

2. ki je izdelana posebej za opremo iz točke 3B005 in ima katerokoli od naslednjih
značilnosti:
a. magnetno zaporo ali
b. elektronsko ciklotronsko resonanco.

d. oprema, “krmiljena s shranjenim programom”, za nanašanje s pomočjo kemičnih hlapov, vzbujeno
s plazmo kot sledi:

1. ki deluje na način “od kasete do kasete” in z uravnavanjem polnjenja, ki ima katerokoli od
naslednjih značilnosti:
a. z magnetno zaporo ali
b. z elektronsko ciklotronsko resonanco.

2. izdelano posebej za opremo iz točke 3B001.e. in ima katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. magnetno zaporo ali
b. elektronsko ciklotronsko resonanco.

e. večkomorni centralni sistemi, “krmiljeni s shranjenim programom”, za avtomatsko obdelavo rezin:

1. vmesniki za polnjenje rezin, na katere je treba priključiti več kot dve napravi za obdelavo 
2. izdelani za oblikovanje integralnega sistema v vakuumskem okolju za sekvenčno multiplo

obdelavo rezin.

OPOMBA: Ta točka ne zajema avtomatske robotske sisteme za rokovanje z rezinami, ki
niso namenjeni za delovanje v vakuumu.

f. litografska oprema, “krmiljena s shranjenim programom” kot sledi:

1. oprema za razporejanje in izpostavljanje rezin v enem ali ponavljajočih se korakih, ki
uporablja fotooptične metode ali metode z žarki X, in ki ima katerokoli od naslednjih
značilnosti:
a. vir svetlobe valovne dolžine manj kot 350 nm ali
b. zmožnost proizvajanja oblike z minimalno razločljivo potezo 0,5 mikrometra ali manj;

Tehnična opomba:
“Minimalna razločljiva poteza” se izračuna po naslednjem obrazcu:

pri čemer je:
MRF (Minimum Resolvable Feature) minimalna razkrojljiva poteza,
faktor K = 0,7

2. oprema, izdelana posebej za obdelavo naprav za izdelavo mask ali naprav za obdelavo
polprevodniških naprav, ki uporabljajo odklon fokusiranega elektronskega snopa, ionskega
snopa ali snopa “laserja”, in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

MRF (valovna dolžina vira svetlobe, kateri je rezina izpostavljena v µm )x(faktor K)
številčna odprtina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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a. svetlobno sled manjšo od 0,2 mikrometra;
b. zmožnost izdelave oblik s potezami, manjšimi od enega mikrometra ali
c. površinsko natančnost boljšo od (+-) 0,20 mikrometra (tri sigme);

g. maske in mrežice, izdelane za integrirana vezja iz točke 3A001;

h. večplastne maske s faznimi premičnimi plastmi.

3B002 “Oprema za testiranje, “krmiljena s shranjenim programom”, izdelana posebej za testiranje gotovih in
nezgotovljenih polprevodniških naprav kot sledi in posebej zanjo izdelane komponente in pribor:

a. za testiranje parametrov S tranzistorskih naprav pri frekvencah nad 31 GHz;

b. za testiranje integriranih vezij z zmožnostjo izvajanja funkcionalnih preizkusov pri “vzorčni stopnji”
več kot 333 MHz;

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 3B002.b. ni oprema, ki je posebej izdelana za testiranje:
1. “elektronskih sklopov” in razreda “elektronskih sklopov” za domačo rabo in

prosti čas in
2. nekrmiljenih elektronskih komponent, “elektronskih sklopov” in integriranih

vezij.

Tehnična opomba: Izraz “vzorčna stopnja” v smislu te točke je opredeljen kot največja frekvenca
digitalnih operacij testne naprave. Zato je to ekvivalent največji podatkovni stopnji, ki jo lahko
zagotavlja testna naprava v nemultipleksnem načinu. Nanaša se tudi na hitrost testnega postopka,
največjo digitalno frekvenco in največjo digitalno hitrost.

c. za testiranje mikrovalovnih integriranih vezij iz točke 3A001.b.2.

3C MATERIALI

3C001 Heteroepitaksialni materiali, ki sestoje iz “podlage” in obdelanimi epitaksialnimi multiplimi sloji iz:

a. silicija;
b. germanija ali
c. III/V spojin galija ali indija.

Tehnična opomba: 
III/V spojine so polikristalni ali binarni oz. kompleksni monokristalni proizvodi, ki vsebujejo
elemente iz skupin IIIA in VA Mendeljejevega periodičnega sistema kemičnih elementov
(galijev arzenid, galij-aluminijev arzenid, indijev fosfid itd.).

3C002 Uporniški materiali kot sledi, in “podlage”, prevlečene s krmiljenimi uporniki:

a. pozitivni uporniki za polprevodniško litografijo, ki so posebej prirejeni za uporabo na valovnih
dolžinah pod 370 nm;

b. vsi uporniki za uporabo z elektronskimi ali ionskimi žarki, z občutljivostjo 0,01 mikrokolumba/mm2

ali z boljšo;

c. vsi uporniki za uporabo z žarki X, z občutljivostjo 2,5mJ/ mm2 ali z boljšo;

d. vsi uporniki, prirejeni za tehniko površinskega slikanja, vštevši silicirane upornike.
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Tehnična opomba:

Tehnike siliciranja so opredeljene kot postopki, ki vključujejo oksidacijo površine upornika
zaradi izboljšanja lastnosti tako pri mokri ali suhi obdelavi.

3C003 Organsko-anorganske spojine kot sledi:

a. organsko-kovinske spojine aluminija, galija ali indija, katerih čistota (kovinske osnove) je več kod
99,999%;

b. organsko-arzenove, ogransko-antimonove in organsko-fosforjeve spojine, (anorganskega
elementa), katerih čistota je več kot 99,999%.

OPOMBA: Točka 3C003 zajema samo spojine, v katerih je kovinski, delno kovinski ali nekovinski
element neposredno vezan na ogljik iz organskega dela molekule.

3C004 Hidridi fosforja, arzena ali antimona, katerih čistota je več kot 99,999%, četudi razredčenih v nevtralnih
plinih.

OPOMBA: Točka 3C004 ne zajema hidridov, ki vsebujejo 20 molarnih odstotkov ali več inertnih
plinov ali vodika.

3D PROGRAMSKA OPREMA

3D001 “Programska oprema”, izdelana posebej za “razvoj” ali “proizvodnjo” opreme iz točk od 3A001.b. do
3A002.g. ali iz točke 3B.

3D002 “Programska oprema”, izdelana posebej za “uporabo” ali za “opremo, “krmiljeno s shranjenim
programom” iz točke 3B.

3D003 “Programska oprema”, izdelana s pomočjo računalnika, za oblikovanje polprevodniških naprav ali
integriranih vezij, ki ima katerokoli od naslednjih značilnosti:

a. pravila oblikovanja ali pravila verifikacije vezij;
b. simulacijo fizičnega zaporedja vezij ali
c. simulatorje litografske obdelave oblike.

Tehnična opomba:
Simulator litografske obdelave je “programski” paket, ki se uporablja v fazi oblikovanja za
določanje zaporedja korakov litografije, jedkanja ali nanašanja pri prevajanju oblik maske v
specifične topografske oblike vodnikov, dielektrikov ali polprevodnikov.

OPOMBA: Točka 3D003 ne zajema “programske opreme”, izdelane posebej za vnašanje shem,
za logično simulacijo, nameščanje ali usmerjanje, za verifikacijo slojev ali ustvarjanje
oblik.

NAPOTILO: Organizirani sklopi datotek, atributi oblik ali pridruženi podatki za proizvodnjo
polprevodniških naprav se smatrajo za “tehnologijo”.
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3D101 “Programska oprema”, izdelana posebej za “uporabo” naprav iz točke 3A101.b.

3E TEHNOLOGIJA

3E001 “Tehnologija”, ki je namenjena (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “razvoj” ali “proizvodnjo”
opreme ali materialov, ki so določeni v točkah 3A, 3B ali 3C;

OPOMBA: Točka 3E001 ne vključuje “tehnologije” za “razvoj” ali “proizvodnjo” v primeru:
a. mikrovalovnih tranzistorjev, ki delujejo s frekvencami pod 31 GHz;
b. integriranih vezij, ki so določena v točkah od 3A001.a.3. do 3A001.a.12., ki imajo

obe naslednji značilnosti:
1. uporabljajo "tehnologijo" z minimalnimi strukturnimi širinami 0.7 µm ali

več; in
2. ne vključujejo "večplastnih struktur".

TEHNIČNA OPOMBA: Pojem "večplastna struktura" v podtočki b.2a v
3E001 ne vključuje elementov, ki so sestavljeni največ iz dveh kovinskih
plasti in dveh medplasti silicija. 

3E002 Druga “tehnologija” za “razvoj” in “proizvodnjo”:

a. vakuumskih mikroelektronskih naprav;
b. heterostrukturnih polprevodniških naprav, kot so npr. tranzistorji z visoko mobilnostjo elektronov,

hetero-bipolarni tranzistorji ali superkristalne naprave;
c. “superprevodniških” elektronskih naprav;
d. podlag z diamantnimi filmi za elektronske komponente;
e. podlag iz silicija na izolatorji (SOI) za integrirana vezja, pri katerih je izolator silicijev dioksid;
f. podlag iz silicijevega karbida za elektronske komponente in
g. “tehnologije”, v skladu s Splošno opombo o tehnologiji (SOT) (razen tistih iz točke 3E001), ki se

uporablja za “razvoj” in “proizvodnjo” “mikroprocesorskih mikrovezij”, “mikroračunalniških
mikrovezij” in mikrokrmičniških mikrovezij s “sestavljeno teoretično zmogljivostjo” (CTP) 530
milijonov teoretičnih operacij na sekundo (Mtopov) ali več in z aritmetično logično enoto s
pristopom 32 bitov ali več.

OPOMBA: Opomba o izvzetju iz nadzora k 3E001 se uporablja tudi za to točko.

3E101 “Tehnologija”, namenjena (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “uporabo” “Programske” opreme
iz točk 3A001.a.1. ali 2. In iz točke 3A101 ali 3D101.

3E102 “Tehnologija”, namenjena (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “razvoj” programske opreme iz
točke 3D101.

3E201 “Tehnologija”, ki je namenjena (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “uporabo” opreme, ki je
določena v točkah 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A201 in od 3A225 do 3A233.
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SKUPINA 4
RAČUNALNIKI

OPOMBE:

1. Računalnike in “programsko” opremo, povezano z izvajanjem telekomunikacijskih
funkcij ali funkcij “lokalnega omrežja”, je treba obravnavati v primerjavi z delovnimi
značilnostmi skupine 5 (1. del - Telekomunikacije).

2. Krmilne enote, ki neposredno medsebojno povezujejo zbirnike ali kanale osrednjih
procesnih enot, “glavni shranjevalniki” in krmilniki diskov ne štejejo za
telekomunikacijsko opremo, opisano v skupini I (1. del - Telekomunikacije”.
NAPOTILO: Glede nadzornega statusa “programske opreme”, izdelane posebej za

zgoščene (paketne) izbore glej točko 5D001.

3. Računalnike, opremo (ki je povezana z izvajanjem kriptografskih, kriptoanalitičnih
funkcij, z izvajanjem funkcij varnosti na več ravneh s pomočjo ugotovljivosti ali funkcij
izolacije ugotovljivega uporabnika) ali ki omejujejo elektromagnetno kompatibilnost, je
treba prav tako obravnavati v primerjavi z delovnimi značilnostmi iz skupine 5 (2. del -
Varnost podatkov)

4A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

4A001 Elektronski računalniki in sorodna oprema kot sledi, in “elektronski sklopi” ter posebej izdelane
komponente zanje:

NAPOTILO: Glej tudi točko 4A101.

a. posebej izdelani v smislu naslednjih značilnosti:

1. da so primerni za delovanje pri temperaturah okolja pod 228 K (-45°C) ali nad 358 K
(85°C) ali
OPOMBA: Točka 4A00.a.1. ne zajema računalnikov, izdelanih posebej za osebne

avtomobile ali železniške naprave.
2.  da so utrjeni proti radiaciji tako, da prenesejo naslednje doze:

a. skupno dozo 5 x 105 radov (Si);
b. stalno dozo 5 x 108 radov (Si)/sekundo ali
c. posamezne sunke 1 x 10-7 napak/bitov/dan

b. da imajo značilnosti ali zmožnost izvajanja funkcij, ki presegajo meje iz skupine 5 2. del - “Varnost
informacij”).

4A002 “Hibridni računalniki” kot sledi, in “elektronski sklopi” ter posebej izdelane komponente zanje:

NAPOTILO: Glej tudi točko 4A102.

a. ki imajo “digitalne računalnike” iz točke 4A003;
b. ki imajo analogno-digitalne pretvornike s katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. 32 kanalov ali več in
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2. resolucijo 14 bitov (brez znakovnega bita) ali več s stopnjo konverzije 200.000 konverzij ali
več na sekundo.

4A003 “Digitalni računalniki, “elektronski sklopi” in sorodna oprema kot sledi, ter posebej izdelane komponente
zanje:

OPOMBI:

1. Točka 4A003 zajema:
a. vektorske procesorje;
b. procesorje osnovnih logičnih vezi;
c. procesorje digitalnih signalov;
d. logične procesorje;
e. opremo za “izboljšavo slike” in
f. opremo za “obdelavo signala”.

2. Nadzorni status “digitalnih računalnikov” in sorodne opreme, opisanih v točki 4A003,
se uravnava po nadzornem statusu druge opreme ali sistemov, pod pogojem:
a. da so “digitalni računalniki” ali sorodna oprema bistveni za delovanje druge

opreme ali sistemov;
b. da “digitalni računalniki” in sorodna oprema niso “osnovni element” druge

opreme ali sistemov in
NAPOTILO: 
1. Nadzorni status opreme za “obdelavo signalov” ali “izboljšave slike”, ki je

posebej izdelana za drugo opremo, katerih funkcija je omejena na tiste
funkcije, ki so dovoljene drugi opremi, se določa z nadzornim statusom
druge opreme, četudi presega kriterije “osnovnega elementa”.

 2. Glede nadzornega statusa “digitalnih računalnikov” in sorodne opreme
za telekomunikacijsko opremo glej skupino 5 (1. del - Telekomunikacije).

c. “Tehnologija” za “digitalne računalnike” in sorodna oprema je opisana v točki
4E.

a. izdelani ali prirejeni za “toleranco napak”.

OPOMBA: V smislu točke 4A003.a. “digitalni računalniki” in sorodna oprema ne štejejo kot
izdelani ali prirejeni za “toleranco napak”:
1. če za odkrivanje ali popravljanje napak uporabljajo algoritme v “glavnem

shranjevalniku”;
2. če uporabljajo medsebojno povezavo dveh “digitalnih računalnikov” tako,

da lahko v primeru, ko odpove osrednja procesna enota, nadaljuje
delovanje sistema mirujoča, vendar zrcalna osrednja procesna enota;

3. če uporablja medsebojno povezavo dveh osrednjih procesnih enot s
pomočjo kanalov ali deljenega shranjevanja, kar omogoča eni osrednji
procesni enoti izvajanje drugih opravil v času, ko druga procesna enota
ne deluje. V tem času omogoča delovanje sistema prva osrednja
procesna enota ali

4. če zagotavlja sinhronizacijo dveh osrednjih procesnih enot “programska
oprema”, pri čemer ena osrednja procesna enota zazna okvaro druge in
obudi ukaze okvarjene enote.

b. “digitalni računalniki” s “sestavljeno teoretično zmogljivostjo” več kot 260 milijonov teoretičnih
operacij v sekundi.
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c. “elektronski sklopi”, izdelani ali prirejeni posebej za zmožnost izboljšanja zmogljivosti s pomočjo
kopičenja “izračunskih elementov” nad mejo “sestavljene teoretične zmogljivosti” iz točke
4A003.b.

OPOMBI:

1. Točka 4A003.c. zajema samo “elektronske sklope” in medsebojne povezave, ki jih je
mogoče programirati, katerih “sestavljena teoretična zmogljivost” ne presega meje iz
točke 4A003.b., v kolikor so dobavljeni kot nevdelani “elektronski sklopi”. Ta točka se
ne nanaša na “elektronske sklope”, ki so po svoji naravi namenjeni za uporabo s
sorodno opremo iz točk 4A003.d. ali e.

2. Točka 4A003.c. ne zajema “elektronskih sklopov”, izdelanih posebej za proizvode ali
družine proizvodov, katerih maksimalna konfiguracija ne presega meje iz točke
4A003.b.

d. grafični pospeševalniki ali grafični procesorji, katerih vektorska stopnja ni večja od 1.600.000;

e. oprema za izvajanje analogno-digitalnih konverzij, ki presegajo meje iz točke 3A001.a.5.;

f. neuporabljena;

g. oprema, izdelana posebej za zagotavljanje zunanjih medsebojnih povezav “digitalnih računalnikov”
in pripadajoča oprema, ki omogoča komunikacijo na stopnji podatkov, večjo od 80 Mbitov na
sekundo.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 4A003.g. ni oprema za interne medsebojne povezave
(npr. zadnje plošče, zbirniki...) in oprema za pasivne medsebojne povezave.

4A004 Računalniki kot sledi, in posebej izdelana sorodna oprema, “elektronski sklopi” ter njihove komponente:

a. “računalniki s sistoličnimi zaporedji”;
b. “neuralni računalniki” in
c. “optični računalniki”.

4A101 Analogni računalniki, “digitalni računalniki” ali diferencialni digitalni analizatorji (razen tistih iz točk
4A001.a.1.), ki so izdelani ali prirejeni za delovanje v sistemih iz točke 9A004 ali 9A104.

4A102 “Hibridni računalniki”, izdelani posebej za izdelovanje modelov, simulacijo ali sestavljanje oblike sistemov,
naštetih v točki 9A004 ali 9A104.

OPOMBA: Nadzor se nanaša samo takrat, kadar se oprema dobavlja skupaj s “programsko
opremo” iz točke 7D103 ali 9D103.
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4B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

Ni.

4C MATERIALI

Ni

4D PROGRAMSKA OPREMA

OPOMBA: Nadzorni status “programske opreme” za “razvoj”, “proizvodnjo” in “uporabo” opreme,
opisane v drugih skupinah, se obravnava znotraj ustreznih skupin. Nadzorni status
“programske opreme” za opremo, opisano v tej skupini, velja znotraj te skupine.

4D001 “Programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” opreme,
materialov ali “programske opreme” iz točk od 4A001 do 4A004 ali iz točke 4D.

4D002 “Programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za podporo “tehnologiji” iz točke 4E.

4D003 Specifična “programska oprema” kot sledi:

a. “programski” operacijski sistemi, “programska” orodja in kompilatorji, ki so posebej izdelani za
“obdelavo toka več podatkov”;

b. “ekspertni sistemi” ali “programska oprema” za pogone “ekspertnih sistemov”, ki zagotavljajo:

1. časovno odvisna pravila in
2. osnove za obravnavo časovnih značilnosti pravil in dejstev.

c. “programska oprema” z značilnostmi izvajanja funkcij, ki presega meje iz skupine 5 (2. del -
“Varnost informacij”);

OPOMBA: Nadzorni status “programske opreme” za “razvoj”, “proizvodnjo” in “uporabo”
opreme, navedene v drugih skupinah, se nanaša na ustrezne skupine. Nadzorni
status “programske opreme” opreme iz te skupine se nanaša na to skupino.

d. operacijski sistemi, izdelani posebej za opremo za “realnočasno obdelavo”, ki zagotavlja “globalni
zastojni čas” manj kot 20 mikrosekund.

4E TEHNOLOGIJA

4E001 “Tehnologija” (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” opreme
in “programske opreme” iz točke 4A ali 4D.

Tehnična opomba:

SESTAVLJENA TEORETIČNA ZMOGLJIVOST (Composite Theoretical Performance/CTP)
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Okrajšave, uporabljene v tej opombi

IE “izračunski element” (tipična aritmetična logična enota)
PŠV premakljiva številčna vejica
SŠV stalna številčna vejica
č čas izvedbe
EOR ekskluzivni OR
OPE osrednja procesna enota
TZ teoretična zmogljivost (posameznega izračunskega elementa)
STZ “sestavljena teoretična zmogljivost” (več izračunskih elementov)
Mtops milijon teoretičnih operacij v sekundi
S stopnja kalkulacijske učinkovitosti
DB dolžina besede
N nastavitev dolžine besede
* pomnoženo z

Čas izvedbe “č” je izražen v mikrosekundah, TZ in STZ v milijonih teoretičnih operacij na sekundo
(Mtops), DB pa v bitih.

Opis metode izračuna STZ

STZ je mera za izračunsko zmogljivost, podano v Mtopsih. Pri izračunavanju STZ skupka izračunskih elementov
se je treba poslužiti naslednjih treh korakov:

1. izračunaj stopnjo kalkulacijske učinkovitosti S za vsak IE;
2. prilagodi nastavitev dolžine besed (N) stopnji kalkulacijske učinkovitosti (s), kar rezultira v teoretični

zmogljivosti (TZ) posameznega IE;
3. če gre za več izračunskih elementov, kombiniraj teoretične zmogljivosti, kar rezultira v teoretični

zmogljivosti skupka.
Podrobnosti pravkar naštetih korakov so podane v naslednjih odstavkih.
OPOMBA št. 1. Pri skupkih več izračunskih elementov, ki imajo podsisteme za tako deljiv kot nedeljiv

spomin, se izračun STZ izvaja hierarhično v dveh korakih: najprej se izračuna STZ skupka
z deljivim spominom, nato pa po metodi za izračun STZ večih IE z nedeljivim spominom še
STZ za to skupino.

OPOMBA št. 2. Izračunski elementi, katerih funkcije so omejene na vhodne, izhodne in periferne (t.j.
diskni pogoni, krmilniki komunikacijskih in video prikazovalnikov), niso vključeni v izračun
STZ.

Naslednja tabela prikazuje metodo izračuna stopnje kalkulacijske učinkovitosti (S) za vsak IE:
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1. korak: Stopnja kalkulacijske učinkovitosti (S)

OPOMBA W: Pri kanalnih IE z zmožnostjo izvedbe ene aritmetične ali logične operacije v ritmičnih ciklih potem,
ko je kanal poln, je možno določiti kanalno stopnjo. Stopnja izračunske učinkovitosti (S) za takšne
IE je hitrejša od kanalne izvedbene stopnje ali od nekanalne izvedbene stopnje.

Za IE, ki uporabljajo: 
OPOMBA: Vsak IE mora biti obravnavan posebej.

Stopnja kalkulacijske učinkovitosti

samo SŠV

(SSŠV) če ni uporabljenega seštevka:

če ni uporabljenega ne seštevka ne zmnožka:

Glej opombi X in Z.

samo PŠV
(SPŠV)

Glej opombi X in Y.

SŠV in PŠV 
(S)

Izračunaj tako SSŠV kot SPŠV!

Za preproste logične procesorje brez specificiranih 
aritmetičnih operacij

 

pri čemer je člog čas izvedbe EOR oziroma najmanjši čas 
preproste logične operacije pri logičnem hardwaru, ki ne 
uporablja EOR.
Glej opombi X in Z.

Za posebne logične procesorje brez specificiranih 
logičnih ali aritmetičnih operacij

S = S’ * DB/64, 
pri čemer je R’ število rezultatov v sekundi, DB število 
bitov, nad katerimi poteka logična operacija in 64 faktor 
prevedbe na 64 bitno operacijo.

1

3* (~S[ V dod.)

1

(~S[ V mult.)

1

3* (~S[ V)

1

(~S[ V dod.)
Max. ,

1

(~S[ V mult.)

1

3* ~log.
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OPOMBA X: Pri IE, ki izvajajo multiple operacije specifičnega tipa znotraj enega cikla (t.j. dva seštevka na cikel
ali dve identični logični operaciji na cikel) se čas izvedbe (č) izračuna s pomočjo formule:

IE, ki izvajajo različne tipe aritmetičnih ali logičnih operacij v enem ciklu stroja, se obravnavajo kot
multipli ločeni IE, ki izvajajo operacije simultano (npr. IE, ki izvaja eno seštevanje in eno množenje
v enem ciklu, se obravnava kot dva IE, od katerih izvaja prvi seštevanje v enem ciklu, drugi pa
množenje v enem ciklu).

Če ima en IE tako skalarno kot vektorsko funkcijo, je treba uporabiti vrednost krajšega časa
izvedbe (č).

OPOMBA Y: Pri IE, ki ne uporabljajo seštevanja s SŠV ali množenja s SŠV, vendar izvajajo deljenje s SŠV, se izračuna
čas izvedbe po formuli:

Pri IE, ki uporablja recipročnost s SŠV, ne pa seštevanja, množenja ali deljenja s SŠV, se čas
izvedbe izračuna po formuli:

Če IE ne upošteva nobenih naštetih ukazov, je stopnja učinkovitosti 0.

OPOMBA Z: Pri preprostih logičnih operacijah predstavlja posamezni ukaz posamezno logično manipulacijo
največ dveh podatkov za obdelavo (operandov) dane dolžine. Pri kompleksnih logičnih operacijah
predstavlja posamezni ukaz multiple logične manipulacije, katerih proizvod je en ali več rezultatov
dveh ali več podatkov za obdelavo (operandov).

Stopnje se mora izračunavati za vse podprte dolžine operandov, upoštevajoč tako kanalne
operacije (če so podprte) in nekanalne operacije, in to z upoštevanjem najhitrejšega izvedbenega
ukaza za vsako dolžino operanda na osnovi:

1. Kanalne operacije in operacije tipa “register-register” - izključi izjemno kratke čase
izvedbe za operacije na preddoločenem operandu ali operandih (npr. množenje z 0
ali 1=. Če niso uporabljene nobene takšne operacije, nadaljuj s točko 2.

2. Hitrejša od operacij tipa “spomin-register” in “register-spomin” - če tudi teh operacij
ni, nadaljuj s točko 3.

3. Operacija tipa “spomin-spomin”.

V vsakem od zgornjih primerov uporabi krajšega od časov, ki jih navaja proizvajalec.

2. korak: TZ za vsako podprto dolžino operanda (DB)
Nastavi stopnjo S (ali S’) z nastavitvijo dolžine besede (L) kot sledi:

~ = 
~as cikla

{tevilo identi~nih aritmeti~nih operacij na cikel stroja

RS[ V = 
1

TZS[ V delj.

RS[ V = 
1

TZS[ V recip.
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TZ = S * N,

pri čemer je L = (1/3 + DB/96).

OPOMBA: Dolžina besede (DB), ki se uporablja pri teh izračunih, je dolžina operanda v bitih (če neka
operacija uporablja operande različnih dolžin, uporabi dolžino najdaljše besede).

Pri izračunu STZ šteje kombinacija mantisnih in eksponentnih aritmetično-logičnih enot v
procesorjih ali enotah s premakljivo številčno vejico za en IE z dolžino besede (DB) enako
številu bitov v podatkovni predstavitvi (tipično 32 ali 64).

Ta nastavitev se ne uporablja za specializirane logične procesorje, ki ne uporabljajo EOR ukazov. V the
primerih je TZ enaka S.
Izberi maksimalno izračunano vrednost TZ:

samo za vsak IE samo s SŠV (SSŠV);
za vsak IE samo PŠV (RPŠV);
za vsak IE s kombinacijo SŠV in PŠV (S);
za vsak preprosti logični procesor brez specificiranih aritmetičnih operacij in
za vsak logični procesor, ki ne uporablja nobene specificirane aritmetične ali logične operacije.

3. korak: STZ za skupke izračunskih enot, vključno osrednjih procesnih enot

Za OPE z eno IE:

STZ = TZ

(pri E, ki uporabljajo tako stalno kot premakljivo številčno vejico:

TZ = max (TZpšv, Tzsšv))

STZ za skupke multiplih IE, ki delujejo simultano, se izračuna na naslednji način:

OPOMBA št. 1: Pri skupkih, ki ne dopuščajo hkratnega pogona vseh IE, se uporablja možna kombinacija IE, ki
zagotavlja največjo STZ. TZ vsake od sodelujočih IE se mora izračunati kot njegova maksimalna
vrednost pred izračunom STZ kombinacije.

NAPOTILO: Pri določanju možne kombinacije simultano delujočih IE oblikuj zaporedje navodil, ki
bo vzbudilo operacije v multiplih IE, začenši z najpočasnejšo IE (ki za dokončane
operacije potrebuje največje število ciklov), končaj pa z najhitrejšo IE. Možna
kombinacija je kombinacija IE, ki delujejo znotraj vsakega cikla zaporedja.
Zaporedje navodil mora upoštevati vse pritiske hardwara in zgradbe računalnika na
prekrivajoče operacije.

OPOMBA št. 2: Tudi posamezno integrirano vezje ali čipni sklop lahko vsebuje multiple IE.
OPOMBA št. 3: Na simultane operacija lahko sumimo, če proizvajalec v navodilih za uporabo računalnika oz. v

brošuri navaja istočasnost, vzporednost ali hkratnost operacij ali izvajanja.
OPOMBA št. 4: Vrednosti STZ se ne agregirajo v primerih kombinacij IE, ki so (med)povezane z lokalnim

omrežjem, izvenlokalnim omrežjem, vhodno-izhodnimi povezavami oz. napravami, vhodno-
izhodnimi krmilniki ali s katerokoli programsko povezavo.

OPOMBA št. 5: Vrednosti STZ se morajo agregirati pri multiplih IE, ki so posebej izdelani za povečanje zmogljivosti
z agregacijo, simultanim delovanjem in deljivim spominom ali s kombinacijo multiplega spomina,
pri čemer izkoriščajo posebej izdelan hardware.

Ta agregacija se ne nanaša na sklope, opisane v točki 4A003.d.
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STZ = TZ1 + C2 + TZ2 + .....+ Cn * TZn,

pri čemer so teoretične zmogljivosti (TZ) izražene z vrednostmi, med katerimi je TZ1 najvišja, TZ2
druga najvišja itd., Tzn pa najnižja, C pa koeficient, določen z močjo medpovezave med
posameznimi IE kot sledi:

Pri multiplih IE, ki delujejo simultano in z deljivim spominom:

C2 = C3 = C4 =....=Cn = 0,75.

OPOMBA št. 1: Kadar tako izračunana STZ ne preseže 194 Mtops, se lahko za izračun C uporabi naslednja
formula:

pri čemer pomeni “m” število IE ali skupin IE, ki si delijo pristop.

1. TZi vsakega IE ali skupine IE ne presega 30 Mtops;
2. IE ali skupine IE si delijo pristop do osrednjega spomina (razen do dodatnega spomina) preko

enega samega kanala in
3. Samo en IE ali ena skupina IE lahko uporablja kanal ob istem času.
NAPOTILO: To se ne nanaša na predmete, ki so predmet nadzora v skupini 3.

OPOMBA št. 2: IE si delijo spomin še imajo dostop do skupnega dela polprevodniškega spomina. Ta spomin
lahko ima dodatni spomin, osrednji spomin ali druge interne spomine. Periferne spominske
naprave, kot npr. diskni pogoni, pogoni za trak ali RAM diski niso vključeni.

Pri multiplih IE ali skupinah IE, ki si ne delijo spomina in so povezani z enim ali več podatkovnimi kanali:

C1 = 0,75 * ki (i = 2, ....32) (glej opombo na koncu)
 = 0,60 * ki (i = 33,....64)
 = 0,45 * ki (i = 65,....256)
 = 0,30 * ki (i večji od 256)

(Vrednost Ci temelji na številu IE, ne pa na številu vozlišč.)

Pri tem je: ki = min (Si/Ks, 1) in 
Ks = stopnja prilagoditve na 20 Mbitov/sek. ter
Si = vsota maksimalnih podatkovnih stopenj (v Mbitih) vseh podatkovnih kanalov, povezanih z i-tim

številom ali skupin IE, ki si delijo spomin.

Pri izračunavanju Ci za skupino IE določa število prve IE v skupini mejo Ci. Primer: v skupku skupin s po 3 IE
vsebuje 22. skupina C64, C65 in C66. Torej je meja te skupine 0,60.

Skupek (IE ali skupin IE) mora biti od najhitrejših do najpočasnejših, t.j.:

TZ1 večji ali enaka TZ2 večja ali enaka TZ3.........večja ali enaka TZn in

v primeru, da je TZi enaka TZi+1, mora biti od večjih k manjšim, t.j.:

Ci večji ali enak Ci+1.
OPOMBA: Faktor ki se ne uporablja za IE od 1 do 12, če je TZi od IE ali skupine IE več kot 50 Mtops, t.j. če

znaša Ci za IE od 2 do 12 0,75.

Ci = 
0,75

 

(i = 2,....,n),

m
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SKUPINA 5
TELEKOMUNIKACIJE IN “VARNOST PODATKOV”

DEL 1
TELEKOMUNIKACIJE

OPOMBI:
1. Ta skupina določa nadzorni status komponent, “laserjev”, opreme za testiranje in proizvodnjo

ter materialov in “programske opreme” za to opremo, ki je posebej izdelana za
telekomunikacijsko opremo ali sisteme.

2. Če so “digitalni računalniki”, sorodna oprema ali “programska oprema” bistveni za delovanje
in podporo telekomunikacijski opremi, opisani v tej skupini, štejejo za posebej izdelane
komponente pod pogojem, da gre za standardne modele, ki jih dobavlja proizvajalec. To
vključuje operacijske, upravljalske, vzdrževalske ali inženirinške računalniške sisteme.

5A1 OPREMA, SKLOPI IN KOMPONENTE

5A001 a. kakršnakoli vrsta telekomunikacijske opreme, ki ima katerokoli od naslednjih značilnosti, funkcij ali
lastnosti:

1. da je posebej izdelana tako, da prenese tranzistorne elektronske učinke ali
elektromagnetne pulze, ki izvirajo iz jedrske eksplozije;

2. da je posebej utrjena proti nevtronskemu, ionskemu ali gama žarčenju ali
3. da je posebej izdelana za delovanje zunaj temperaturnega obsega od 218 K (-55°C) do

397 K (124°C).
OPOMBA: Točka 5A001a.2. se ne nanaša na opremo na satelitih.

OPOMBA: Predmet nadzora v točkah 5A001.a.2. in 5A001.a.3. ni oprema, izdelana ali prirejena za
uporabo na pomožnih satelitih.

b. oprema ali sistemi za telekomunikacijski prenos in posebej izdelane njih komponente in pribor, ki
ima katerokoli od naslednji značilnosti, funkcij ali lastnosti:

1. da je podvodni komunikacijski sistem s katerokoli od naslednjih lastnosti:
a. da ima akustično nosilno frekvenco izven obsega od 20 kHz do 60 KhZ;
b. da uporablja elektromagnetno nosilno frekvenco pod 30 kHz ali
c. da uporablja tehnike vodenja s pomočjo elektronskega snopa;

2. da je radijska oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu od 1,5 mHz do 87,5 mHz s katerokoli
od naslednjih lastnosti:
a. da vsebuje prilagodilne tehnike, ki zagotavljajo več kot 15 dB potiska interfernega

signala ali
b. da ima vse naslednje značilnosti:

1. avtomatski vnaprejšnje predvidevanje in izbor frekvenc in “skupno stopnjo
digitalnega prenosa” na kanal za optimizacijo prenašanja in

2. da ima konfiguracijo linearnega ojačevalca moči z zmožnostjo simultane
podpore multiplih signalov pri izhodni moči 1 kW ali več v frekvenčnem
obsegu od 1,5 mHz do 30 mHz, ali pa izhodno moč 250 W ali več v
frekvenčnem obsegu od 30 mHz do 87,5 mHz, nad “trenutnim frekvenčnim
pasom” ene oktave ali več in z izhodom harmonske in popačene vsebine,
boljše od -80 dB.
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3. da je radijska oprema, ki uporablja tehnike “širokega spektra”, vključno tehnike
“frekvenčne živahnosti” in ki ima katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. da uporablja programirane kode širjenja ali
b. da je skupna valovna dolžina 100 krat ali večkrat večja od valovne dolžine

kateregakoli informacijskega kanala nad 50 kHz;
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5A001.b.3. ni radijska oprema, izdelana

posebej za uporabo v civilnih celularnih radijsko-komunikacijskih
sistemih.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5A001.b.3. ni radijska oprema, izdelana posebej
za delovanje pri izhodni moči 1,0 W ali manj.

4. da je digitalno krmiljen radijski sprejemnik, ki ima vse naslednje značilnosti:
a. da ima več kot 1000 kanalov;
b. da je “preklopni frekvenčni čas” manj kot 1 mikrosekunde;
c. da ima zmožnost avtomatskega iskanja ali skeniranja dela elektromagnetnega

spektra in
d. da ima zmožnost prepoznavanja sprejetih signalov ali tipa oddajnika ali

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5A001.b.4. ni radijska oprema, izdelana
posebej za uporabo v civilnih celularnih radijsko-komunikacijskih
sistemih.

5. da izkorišča funkcije digitalne “obdelave signalov” za šifriranje glasu pri stopnji manj kot
2.400 bitov na sekundo.

c. komunikacijski kabli iz optičnih vlaken, optična vlakna in pribor kot sledi:

1. optična vlakna dolžine več kot 500 m, za katera proizvajalec navaja, da vzdržijo preizkus
napetostnega sunka 2 x 109 N/m2 ali več;

Tehnična opomba: 

Preizkus: Preizkus se lahko izvaja po sistemu “on-line” ali “of-line” in dinamično
uporablja predpisan napetostni sunek na vlaknu dolžine od 0,5 do 3 m pri hitrosti od 2
do 5 m/s, medtem ko vlakno teče skozi motovili premera približno 150 mm.
Temperatura okolja mora biti 293 K (20°C), relativna vlažnost pa 40%. Za izvedbo testa
je mogoče uporabiti enakovredni nacionalni postopek.

2. kabli iz optičnih vlaken in pribor, izdelani za podvodno uporabo
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5A001.c.2. niso standardni civilni

telekomunikacijski kabli in pribor.
NAPOTILO: Glede centralnih podvodnih kablov in priključkov nanje glej točko

8A002.a.3.
NAPOTILO: Glede fibrooptičnih prežem ladijskih trupov glej točko 8A002.c.

d. “Elektronsko vodljivI fazni antenski nizi”, ki delujejo nad 31 GHz

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5A001.d. niso “elektronsko vodljivi fazni antenski nizi”
za pristajalne sisteme z instrumenti, ki ustrezajo standarde ICAO glede
mikrovalovnih pristajalnih sistemov (MLS).

5A101 Oprema za daljinsko merjenje in daljinsko vodenje, uporabna za “projektile”

OPOMBA: Predmet nadzora po tej točki ni oprema, izdelana posebej za uporabo pri daljinskem
upravljanju modelov letal, čolnov ali vozil, in katere moč električnega polja ni večja od
200 mikrovoltov na meter na razdalji 500 metrov.
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5B1 OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

5B001 a. Oprema in posebej zanjo izdelane komponente in pribor za razvoj opreme, materialov, funkcij ali
lastnosti, naštetih v točkah 5A001, 5B001, 5D001 ali 5E001:

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 5B001.a. ni oprema, za katero so značilna optična
vlakna in “predoblike optičnih vlaken”, ki ne uporablja polprevodniških
“laserjev”.

b. oprema in posebej zanjo izdelane komponente in pribor, namenjena za “razvoj” kateregakoli od
naslednjih telekomunikacijskih oddajnih sistemov in sistemov, “krmiljenih s shranjenim
programom” kot sledi:

1. oprema, ki uporablja digitalne tehnike, vključno “način asinhronega prenosa” (ATM),
namenjena za delovanje s “skupno stopnjo digitalnega prenosa” več kot 1,5 Gbitov/s;

2. oprema, ki uporablja “laser” in ima katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. valovno dolžino oddaje več kot 1750 nm;
b. da ima zmožnost “optične ojačitve”;
c. da uporablja tehnike koherentnega optičnega prenosa ali koherentnega optičnega

prepoznavanja (t.i. optične heterodinamične in homodinamične tehnike) ali
d. da uporablja analogne tehnike in ima valovno dolžino več kot 2,5 GHz;

OPOMBA: Predmet nadzora v številki 5B001.b.2.d. ni oprema, izdelana posebej
za “razvoj” komercialnih televizijskih sistemov.

3. oprema, ki uporablja “optični preklop”;

4. radijska oprema, ki uporablja tehniko kvadratne amplitudne modulacije (QAM) nad ravnijo
128 ali

5. oprema, ki uporablja “signalizacijo po skupnem kanalu” in ki deluje v nepovezanem ali
skoraj povezanem načinu.

5C1 MATERIALI

NI

5D1 PROGRAMSKA OPREMA

5D001 a. “programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo”
opreme ali materialov iz točk 5A001ali 5C001;

b. “programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za podporo “tehnologiji” iz točke 5E001;

c. specifična “programska oprema” kot sledi:

1. “programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej tako, da ima značilnosti, funkcije ali
lastnosti opreme iz točke 5A001 ali 5B001;

2. “programska oprema” z zmožnostjo obnavljanja “izvorne kode” telekomunikacijskega
“programske opreme” iz točke 5D001;

3. “programska oprema”, izdelana posebej za "dinamično prilagojeno usmerjanje";
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d. “programska oprema”, izdelana posebej za “razvoj” opreme kateregakoli od naslednjih
telekomunikacijskih prenosov ali opreme “krmiljene s shranjenim programom” kot sledi:

1. oprema, ki uporablja digitalne tehnike, vključno “način asinhronega prenosa” (ATM),
namenjena za delovanje s “skupno stopnjo digitalnega prenosa” več kot 1,5 Gbitov/s;

2. oprema, ki uporablja “laser” in ima katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. valovno dolžino prenosa več kot 1.750 nm;
b. ki uporablja analogne tehnike in valovno dolžino več kot 2,5 GHz;
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5D001.d.2.b. ni "programska oprema", izdelana

posebej ali prirejena za "razvoj" komercialnih televizijskih sistemov.

3. oprema, ki uporablja “optične preklope” ali

4. radijska oprema, ki uporablja tehniko kvadratne amplitudne modulacije (QAM) nad ravnijo
128.

5D101 “Programska oprema”, posebej izdelana ali prirejena za “uporabo” opreme iz točke 5A101.

5E1 TEHNOLOGIJA

5E001 a. “tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj”, “proizvodnjo”
ali “uporabo” opreme, sistemov, materialov in “programske opreme” iz točk 5A001, 5B001,
5C001 in 5D001;

b. specifične “tehnologije” kot sledi:

1. “potrebna” “tehnologija” za “razvoj” ali “proizvodnjo” telekomunikacijske opreme, izdelane
posebej za uporabo v satelitih;

2. “tehnologija” za “razvoj” ali “uporabo” laserskih komunikacijskih tehnik z zmožnostjo
avtomatske izsleditve in sledenja signalov in vzdrževanje komunikacije skozi
izvenatmosferski ali podpovršinski (vodni) medij;

3. “tehnologija” za “razvoj” celularnih radijskih sistemov;

4. “tehnologija” za “razvoj” tehnik “širokega spektra”, vključno s tehnikami “živahnih
frekvenc”;

c. “tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj” in
“proizvodnjo” katerekoli od naslednje opreme za telekomunikacijske prenose in opreme,
“krmiljene s shranjenim programom”, ki ima naslednje funkcije in značilnosti:

1. oprema, ki uporablja digitalne tehnike, vključno “način asinhronega prenosa” (ATM),
namenjena za delovanje s “skupno stopnjo digitalnega prenosa” več kot 1,5 Gbitov/s;

2. oprema, ki uporablja “laser” in ima katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. valovno dolžino oddaje več kot 1750 nm;
b. da ima zmožnost “optične ojačitve” in uporablja s prazeodimom ojačena optična

vlakna (PDFFA);
c. da uporablja tehnike koherentnega optičnega prenosa ali koherentnega optičnega

prepoznavanja (t.i. optične heterodinamične in homodinamične tehnike) ali
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d. da uporablja tehnike multipleksne delitve valovnih dolžin z več kot 8 optičnih
nosilcev v posameznem optičnem oknu ali

e. da uporablja analogne tehnike in ima valovno dolžino več kot 2,5 GHz;
OPOMBA: Predmet nadzora v številki 5B001.c.2.e. ni oprema, izdelana posebej

za “razvoj” komercialnih televizijskih sistemov.

3. oprema, ki uporablja “optični preklop”;

4. radijska oprema, ki ima katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. da uporablja tehniko kvadratne amplitudne modulacije (QAM) nad ravnijo 128 ali
b. da deluje pri vhodnih ali izhodnih frekvencah več kot 31 MHz ali

OPOMBA: Predmet nadzora v številki 5E001.c.4.b. ni “tehnologija” za “razvoj” in
“proizvodnjo” opreme, namenjene ali prirejene za delovanje na
frekvencah ITU.

5. oprema, ki uporablja “signalizacijo po skupnem kanalu” in ki deluje v nepovezanem ali
skoraj povezanem načinu.

5E101 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj”, “proizvodnjo” in
“uporabo” opreme iz točke 5A101.
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DEL 2
“VARNOST PODATKOV”

OPOMBA ŠT. 1: Nadzorni status opreme za “varnost podatkov”, “programske opreme”, sistemov,
naprav, specifičnih “elektronskih sklopov”, modulov, integriranih vezij, komponent ali
funkcij je določen v skupini 5, v delu 2 tudi v primerih, če gre za “elektronske sklope”
druge opreme.

OPOMBA ŠT.2: Predmet nadzora v skupini 5, v delu 2 niso proizvodi, ki jih spremlja njihov uporabnik
in ki so namenjene za uporabnikovo osebno rabo.

OPOMBA ŠT. 3 - OPOMBA O KRIPTOGRAFIJI

Predmet nadzora v točkah 5A002 in 5D002 niso proizvodi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
a. da so splošno dostopni javnosti preko prodaje brez omejitev na mestih za

prodajo na veliko ali za prodajo na drobno na naslednje načine:
1. preko trgovskega pulta;
2. z naročilom po pošti;
3. z elektronsko transakcijo ali
4. po telefonu.

b. da uporabnih ne more zlahka spremeniti njihovo kriptografsko funkcijo;
c. da so namenjeni, da jih vgradi uporabnik brez nadaljnje podpore dobavitelja;
d. da ne vsebujejo “simetričnih algoritmov”, ki uporabljajo ključe, dolge več kot 64

bitov in
e. če so, po potrebi, posamezni deli proizvoda dostopni in se na zahtevo dobavijo

pristojnim oblastem države izvoznika z namenom prilagoditve pogojem,
opisanim v točkah od a. Do d. Zgoraj.

Tehnična opomba: V smislu Skupine 5, dela 2, se paritetni biti ne vštevajo v dolžino ključa. 

5A2 SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

5A002 a. Sistemi, oprema in komponente, specifični “elektronski sklopi”, moduli in integrirana vezja za
“varnost podatkov” kot sledi; druge posebej izdelane komponente zanje:

NAPOTILO: Glede nadzora opreme za sprejem v sistemih za globalno satelitsko navigacijo,
ki uporablja dešifriranje (t.j. GPS ali GLONASS) glej točko 7A005.

1. izdelani ali prirejeni za uporabo “kriptografije”, ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje
katerekoli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja in digitalnega podpisa in ki imajo
katerokoli od naslednjih značilnosti:

Tehnične opombe:

1. Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja z
njihovim ključem;

2. Prepoznavanje vključuje vse aspekte nadzora nad dostopnostjo, kadar ne
obstaja enkripcije datotek ali besedila v smislu neposredne zaščite gesel,
osebne identifikacijske številke (PIN) in podobni podatki za zaščito pred
nepooblaščenim dostopom;

3. “Kriptografija” ne zajema “stalnih” podatkovnih zgostitev in tehnik kodiranja.
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OPOMBA: Točka 5A002.a.1. zajema opremo, izdelano ali prirejeno za uporabo
“kriptografije”, ki uporablja analogne principe, če je uporabljena skupaj z
digitalno tehniko.

a. “simetrični algoritem”z dolžino ključa več kot 56 bitov ali
b. “asimetrični algoritem”, pri katerem varnost algoritma temelji na:

1. zmnožkih celih števil nad 512 bitov (t.j. RSA);
2. izračunu skritega logaritma v multiplikativni skupini končnega polja, večjega

od 512 bitov (t.j. Diffie-Hellman /Z/pZ) ali
3. skriti logaritem v skupinah, razen v omenjenih v točki 5A2.a.1.b.2. nad 112

bitov (t.j. Diffie-Hellman/eliptična krivulja);

2. izdelani ali prirejeni za izvajanje kriptoanalitičnih funkcij;

3. neuporabljeni;

4. posebej izdelani ali prirejeni za zmanjševanje kompromisnih emanacij signalov, ki nosijo
podatke v meri, večji od potrebne za zdravstvene in varnostne standarde ter standarde
glede elektromagnetne interference;

5. izdelani ali prirejeni za uporabo kriptografskih tehnik za razširitev kod sistemov z “širokim
spektrom”, vključno z živahno kodo za sisteme z “živahnimi frekvencami”;

6. izdelani ali prirejeni za “varnost na vseh ravneh” ali uporabnikovo izolacijo na ravneh, ki
presegajo razred B2 TCSEC ali enakovredni razred;

7. komunikacijski kabelski sistemi, izdelani ali prirejeni za izkoriščanje mehanskih, električnih
ali elektronskih sredstev za odkrivanje tajnih vdorov.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 5A002 niso:

a. “Poosebljene pametne kartice”, pri katerih je njihova uporaba omejena na
uporabo v sistemih ali komponentah, ki so iz nadzora izključene po točkah od b.
Do d. te opombe;

b. sprejemniška oprema za radijske postaje, naročniško televizijo ali za podobne
televizije za omejen krog gledalcev, brez enkripcije oziroma z možnostjo
enkripcije, ki je omejena na vizualne, zvočne ali upravljalske funkcije;

c. oprema, pri kateri kriptografska zmožnost uporabniku ni dostopna in ki je
posebej izdelana in omejena za katerikoli od naslednjih namenov:
1. za uničenje (proti kopiranju) zaščitene programske opreme;
2. za dostop do:

a. proti kopiranju zaščitenih nosilcev, ki dovoljujejo samo branje ali
b. v enkribirani obliki shranjenih podatkov na nosilcu (t.j. v zvezi z

zaščito pravic intelektualne lastnine), če je nosilec v javni prodaji v
enakih izvodih ali

3. za sprotno kopiranje avtorsko zaščitenih avdio in videopodatkov.

d. kriptografska oprema, ki je posebej izdelana in omejena za bančno rabo in za
“denarne transakcije”;

Tehnična opomba: “Denarne transakcije” v smislu Opomb v točki 5A002
vključuje zbiranje in urejanje voznin in kreditnih funkcij;
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e. prenosni (osebni) ali mobilni radijski telefoni za civilno uporabo, t.j. za uporabo
znotraj civilnih celularnih radiokomunikacijskih sistemov, ki imajo enkripcijo,
kadar spremljajo uporabnike.

f. oprema za brezžične telefone brez zmožnosti zaključene enkripcije, pri kateri je,
po proizvajalčevi specifikaciji, največji obseg učinkovitosti brezžične operacije
(t.j. posameznega skoka med terminalom in domačo bazno postajo) manjši od
400 m.

5B2 OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

5B002 a. oprema, izdelana posebej za:

1. “razvoj” opreme s funkcijami iz točk 5A002, 5B002, 5D002 ali 5E002, vključno z merilno
opremo in opremo za testiranje;

2. “proizvodnjo” opreme s funkcijami iz točk 5A002, 5B002, 5D002 ali 5E002, vključno z
merilno opremo in opremo za testiranje, popravilo ali proizvodnjo.

b. merilna oprema, izdelana posebej za merjenje in vrednotenje funkcij “varnosti informacij” iz točke
5A002 ali 5D002.

5C2 MATERIALI

Ni

5D2 PROGRAMSKA OPREMA

5D002 a. “programska oprema”, izdelana posebej ali prirejena za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo”
opreme ali “programske opreme” iz točk 5A002, 5B002 ali 5D002;

b. “programska oprema”, izdelana posebej ali prirejena za podporo “tehnologiji” iz točke 5E002;

c. specifična “programska oprema” kot sledi:

1. “programska oprema” z lastnostmi funkcij ali ki izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke
5A002 ali 5B002 in

2. “programska oprema” za preverjanje “programske opreme” iz točke 5D002.c.1. 
OPOMBA: Predmet nadzora po točki 5D002 ni:

a. “programska oprema”, “potrebna” za “uporabo” opreme, ki je
izključena iz nadzora po opombi k točki 5A002 in

b. “programska oprema”, ki omogoča katerokoli od funkcij opreme,
ki je izključena iz nadzora po opombi k točki 5A002.

5E2 TEHNOLOGIJA

5E002 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj”, “proizvodnjo” ali
“uporabo” opreme ali “programske opreme” iz točk 5A002, 5B002 ali 5D002.
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SKUPINA 6
SENZORJI IN LASERJI

6A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

6A001 Akustika

a. pomorski akustični sistemi, oprema ali posebej izdelane komponente zanje kot sledi:

1. aktivni sistemi (za prenos ali prenos in sprejem), oprema ali posebej izdelane komponente
zanje kot sledi:
OPOMBA Predmet nadzora po točki 6A001.a.1. niso:

a. globinske sonde, ki delujejo navpično pod aparatom, izvzemši izvajanje
skenirnih funkcij s preseganjem (+-) 10o, in katerih delovanje je omejeno
na merjenje globine vode, oddaljenosti podvodnih objektov in ribjih jat;

b. zvočni signali kot sledi:
1. zvočni signali za nujne primere in
2. brenčači, izdelani posebej za določanje položaja ali vračanje v

podvodni položaj.

a. batimetrični sistemi za pregledovanje širokih področij za izdelavo topografskih kart
morskega dna:
1. ki so izdelani za meritve pod kotom več kot 20o ne glede na navpičnico;
2. ki so izdelani za merjenje globin večjih od 600 m pod vodno gladino in
3. ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

a. da imajo multiple snope, od katerih ima vsak manj kot 1,90 ali
b. da imajo natančnosti podatkov boljše od 0,3% vodne globine v

povprečju posameznih meritev.

b. sistemi za določanje položaja objektov ali odkrivanje objektov, ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:
1. frekvenco prenosa pod 10 Khz;
2. raven zvočnega tlaka več kot 224 dB (referenca 1 mikropascala v 1 metru)

pri opremi z delovno frekvenco v frekvenčnem pasu od 10 do vključno 24
Khz;

3. raven zvočnega tlaka več kot 245 dB (referenca 1 mikropascala v 1 metru)
pri opremi z delovno frekvenco v frekvenčnem pasu od 24 do vključno 30
Khz;

4. da oblikujejo snope manj kot 1o glede na katerokoli os in je njihova delovna
frekvenca manj kot 100 Khz;

5. da so izdelani za delovanje z nedvoumnim frekvenčnim pasom več kot 5,120
m ali

6. da so izdelani tako, da med normalnim obratovanjem prenesejo pritisk na
globinah več kot 1.000 m ter da imajo pretvornike:
a. z dinamično tlačno kompenzacijo ali
b. s pretvorniškim elementom, ki ni svinčev cirkonat-titanat.

c. zvočni projektorji, vključno pretvorniki, ki vsebujejo piezoelektrične,
magnetostrikcijske, elektrostrikcijske, elektrodinamične ali hidravlične elemente, ki
delujejo posamezno ali v izdelani kombinaciji, in ki imajo katerokoli od naslednjih
značilnosti:
OPOMBI:
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1. Nadzorni status zvočnih projektorjev, vključno pretvornikov, izdelanih
posebej za drugo opremo, določa nadzorni status druge opreme.

2. Predmet nadzora po točki 6A001.a.1.c. niso viri, ki zvok usmerjajo samo
navpično, mehanski viri (npr. zračne puške) in kemični viri (npr.
eksplozivi).

1. trenutno sevajočo jakost moči zvoka več kot 0,01 mW/mm2/Hz pri
napravah, ki delujejo na frekvencah pod 10 kHz;

2. stalno sevajočo jakost moči zvoka več kot 0,001 mW/mm2/Hz pri napravah,
ki delujejo na frekvencah pod 10 kHz.

Tehnična opomba: Gostota jakosti zvoka se izračuna tako, da se izhodna jakost
zvoka deli z zmnožkom med ploščino sevajoče površine in delovno frekvenco.
3. bočni potisk več kot 22 dB.

d. zvočni sistemi, oprema in posebej izdelane komponente zanje, ki služijo določanju
položaja površinskih plovil ali podvodnih vozil, in ki so izdelani za delovanje v obsegu
več kot 1.000 m z natančnostjo določanja položaja manj kot 10 m rts (srednje
kvadratne napake - Rout Mean Square), merjeno v obsegu 1.000 m;
OPOMBA Predmet nadzora v točki 6A001.a.1.d. ni:

a. oprema, ki uporablja koherentno “obdelavo signalov” med dvema
ali več signali in hidrofonsko enoto na površinskem plovilu ali v
podvodnem vozilu in

b.  oprema, ki ima zmožnost avtomatskih popravkov napak zaradi
hitrosti zvoka pri izračunavanju točke.

2. pasivni sistemi (za sprejem, ne glede na to, ali so v svoji normalni funkciji primerni tudi za
ločevanje aktivnih komponent), oprema in posebej izdelane komponente zanje kot sledi:

a. hidrofoni (pretvorniki), ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
OPOMBA: Nadzorni status hidrofonov, izdelanih posebej za drugo opremo, se

določa z nadzornim statusom druge opreme.
1. da imajo kontinuirane gibke senzorje ali sklope izdvojljivih senzorskih

elementov dolžine ali širine manj kot 20 mm in z ločitvijo med posameznimi
senzorji manj kot 20 mm

2. da imajo kateregakoli od naslednjih senzornih elementov:
a. optična vlakna;
b. piezoelektrične polimere ali
c. gibke piezoelektrične keramične materiale.

3. da je njihova hidrofonska občutljivost boljša od -186 dB v katerikoli globini
brez kompenzacije pospeška;

4. da je njihova hidrofonska občutljivost v primerih, ko so izdelani za delovanje v
globinah, ki ne presegajo 35 m, boljša od -186 dB s kompenzacijo
pospeška;

5. da so izdelani za delovanje v globini več kot 1.000 m.

Tehnična opomba:
Hidrofonska občutljivost je določena kot dvajsetkratnik logaritma na osnovo 10
razmerja izhodne napetosti rms in referenco 1 V rms, kadar je hidrofonski
senzor (brez predojačevalca) nameščen v ravnovalovno zvočno polje z rms
pritiskom več kot enega mikropascala. Primer: hidrofon z -160 dB (referenca 1 V
na mikropascal) bi v takšnem polju dajala izhodno napetost 10-8 V, medtem ko
bi hidrofon občutljivosti -180 dB dajal izhodno napetost samo 
10-9 V. Potemtakem je -160 dB bolje od -180 dB.

b. vlečene (brez lastnega pogona) zvočne hidrofonske antene, ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:
1. razmik hidrofonskih skupin manj kot 12,5 m;
2. da jih je mogoče prirediti za uporabo v globinah več kot 35 m;
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Tehnična opomba:
Izraz “ali jih je mogoče tako prilagoditi” v točki 6A001.a.2.b.a. pomeni, da
dovoljujejo spremembo žičja ali medpovezav in s tem menjavo razmika
med hidrofonskimi skupinami, ali pa da dovoljujejo spremembo meja
delovne globine. To omogočajo: rezervno žičje v količini več kot 10%
števila žic, bloki za prilagoditev razmika med hidrofonskimi skupinami in
naprave za omejevanje interne globine, ki jih je mogoče prilagajati ali ki
krmilijo več kot eno hidrofonsko skupino.

3. čelne senzorje, ki so predmet nadzora po točki 6A001.a.2.d.;
4. longitudinalno ojačene antenske cevi;
5. sestavljeno anteno premera manj kot 40 mm;
6. multipleksirane signale hidrofonske skupin, prirejene za delovanje v globinah

več kot 35 m ali ki imajo prilagodilno ali odstranljivo napravo za določanje
globine, ki lahko deluje v globinah več kot 35 m;

7. hidrofonske značilnosti iz točke 6A001.a.2.a.

c. oprema za obdelavo, izdelana posebej za vlečene zvočne hidrofonske antene, ki
imajo "uporabniku dostopno programiranost" in obdelavo časovnih ali frekvenčnih
kategorij, vključno spektralno analizo, digitalno filtriranje in oblikovanje snopa z
uporabo hitre Fourierjeve ali druge transformacije;

d. čelni senzorji, ki imajo vse naslednje značilnosti:
1. natančnost boljšo od (+ ali -) 0,5o in 
2. da so prirejene za delovanje v globinah več kot 35 m ali ki imajo prilagodilno

ali odstranljivo napravo za določanje globine, ki lahko deluje v globinah več
kot 35 m;

e. talni ali obalni kabelski sistemi, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
1. da imajo hidrofone iz točke 6A001.a.2.a. ali
2. da imajo multipleksne skupine hidrofonskih signalov, ki imajo obe naslednji

značilnosti:
a. da so namenjene za delovanje v globinah več kot 35 m ali 
b. da jih je mogoče zamenjati z vlečenimi hidrofonskimi antenami.

f. oprema, izdelana posebej za sisteme talnih ali obalnih kablov z "uporabniku
dostopno programiranostjo" in obdelavo frekvenčnih in časovnih kategorij in
sorazmerij, vključno spektralno analizo, digitalno filtriranje in oblikovanje snopa z
uporabo hitre Fourierjeve ali druge transformacije ali postopka.

b. oprema za zapise sonarja na podlagi vzajemnih hitrosti, izdelana za merjenje vodoravne hitrosti
nosilca opreme v razmerju do morskega dna na razdaljah več kot 500 metrov med nosilcem
opreme in morskim dnom.

6A002 Optični senzorji

NAPOTILO: Glej tudi točko 6A102.

a. optični detektorji kot sledi:

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 6A002.a. niso svetlobne naprave z germanijem in silicijem.

1. polvodniški detektorji, “primerni za vesolje”, kot sledi::

a. polvodniški detektorji, "primerni za vesolje", ki imajo obe naslednji značilnosti:
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1. skrajno odzivnost pri valovnih dolžinah več kot 10 nm, vendar ne pri več kot
300 nm in

2. odzivnost manjšo od 1% skrajne odzivnosti pri valovnih dolžinah več kot 400
nm;

b. polvodniški detektorji, "primerni za vesolje", ki imajo obe naslednji značilnosti:
1. skrajno odzivnost pri valovnih dolžinah več kot 900 nm, vendar ne pri več kot

1.200 nm in
2. odzivnost “časovne konstante” 95 ali več;

c. polvodniški detektorji, "primerni za vesolje", ki imajo skrajno odzivnost pri valovnih
dolžinah nad 1.200 n/m, vendar ne več kot 30.000 nm.

2. cevi za izostrevanje slike in posebej zanje izdelane komponente kot sledi:

a. cevi za izostrevanje slike, ki imajo vse naslednje značilnosti:
1. skrajno odzivnost pri valovnih dolžinah več kot 30 nm, vendar ne pri več kot

1.050 nm;
2. mikrokanalno ploščo za ojačevanje elektronske slike z nagibom odprtin

(razmikom med središči) manj kot 25 mikrometrov in
3. a. multialkalno fotokatodo S-20 ali S-25;

b.  fotokatodo GaAs ali GaInAs ali
c.  druge III-V-spojinske polprevodniške katode:
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 6A002.a.2.a.3.c. niso spojinske

polprevodniške katode z maksimalno radiantno občutljivostjo 10
mA/W ali manj.

b. posebej izdelane komponente kot sledi:
1. mikrokanalne plošče z nagibom odprtin (razmikom med njih središči) več kot

25 mikrometrov,
2. fotokatode GaAs ali GaInAs in
3. druge III-V-spojinske polprevodniške katode;

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 6A002.a.2.b.3. niso spojinske
polprevodniške katode z maksimalno radiantno občutljivostjo 10
mA/W ali manj.

3. “žariščnoravninski antenski nizi”, ki niso “primerni za vesolje", in ki imajo katerokoli od
naslednjih značilnosti:

Tehnična opomba: Linearne ali dvodimenzionalne večelementne detekcijske antene
se obravnavajo kot “žariščnoravninski antenski nizi”.
OPOMBI:
1. Točka 6A002.a.3. zajema fotokondukcijske in fotonapetostne antenske nize.
2. Točka 6A002.a.3. ne zajema:

a. silicijeve “žariščnoravninske antenske nize”;
b. večelementne zapečatene fotoinduktivne celice (če število elementov ne

presega 16), ki uporabljajo bodisi svinčev sulfid, bodisi svinčev selenid;
c. piroelektrične detektorje, ki uporabljajo katerokoli od naslednjih snovi:

1. triglicerin-sulfat in variante;
2. svinec-lantan-cirkonijev titanat in variante;
3.  litijev tantalat;
4. poliviniliden-fluorid in variante ali
5. stroncij-barijev niobijat in variante.

a. "žariščnoravninske antene", ki niso "primerne za vesolje", in ki imajo obe naslednji
značilnosti:
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1. posamezne elemente s skrajno odzivnostjo pri valovnih dolžinah več kot 900
nm, vendar pri ne več kot 1.050 nm in

2. odzivnost “časovne konstante” manj kot 0,5 ns;

b. "žariščnoravninske antene", ki niso "primerne za vesolje", in ki imajo obe naslednji
značilnosti:
1. posamezne elemente s skrajno odzivnostjo pri valovnih dolžinah nad 1.050

nm, vendar ne pri več kot 1.200 nm in
2. odzivnost “časovne konstante” 95 ns ali manj;

c. “žariščnoravninski antenski nizi”, ki niso “primerni za vesolje” in ki imajo posamezne
elemente s skrajno odzivnostjo pri valovnih dolžinah več kot 1.200 nm, vendar ne
pri več kot 30.000 nm.

b. “monospektralni slikovni senzorji” in “večspektralni slikovni senzorji”, izdelani za naprave za
daljinsko zaznavo, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. trenutno polje opazovanja manj kot 20 mikroradianov ali
2. da so namenjeni za delovanje na valovnih dolžinah več kot 400 nm, vendar ne pri več kot

30.000 nm in
a. dajejo slikovne podatke v digitalnem formatu ali
b. ki so:

1. so “primerni za vesolje” ali
2. so izdelani za delovanje iz zraka in uporabljajo detektorje (razen za silicijeve)

ter imajo trenutno polje opazovanja manj kot 2,5 miliradiana;

c. oprema za slikanje z neposrednim opazovanjem, ki deluje v vidnem ali infrardečem spektru in ki
ima karkoli od naslednjega:

1. cevi za izostrevanje slike iz točke 6A002.a.2. ali
2. “žariščnoravninske antenske nize” iz točke 6A002.a.3.

Tehnična opomba:

Izraz “neposredno opazovanje” se nanaša na opremo za slikanje, ki deluje v vidnem ali
infrardečem spektru, in ki človeku vidno sliko ustvari brez pretvorbe slike v elektronski signal
za prikaz na televizijskem ekranu.Te slike ni mogoče shraniti ali posneti ne fotografsko,
elektronsko in ne na katerikoli drug način.

OPOMBA: Točka 6A002.c. ne zajema naslednje opreme s fotokatodami (razen s
fotokatodami GaAs ali GaInAs):
a. industrijskih ali zasebnih protivlomnih alarmov ter nadzornih sistemov in

sistemov za štetje v prometu ali industriji;
b. medicinske opreme;
c. industrijske opreme za pregled, razvrščanje ali analizo lastnosti

materialov;
d. detektorjev ognja v industrijskih pečeh in
e. opreme, izdelane posebej za laboratorijsko rabo.

d. posebne podporne komponente za optične senzorje kot sledi:

1. hladilci na temperature blizu absolutne ničle, ki so “primerni za vesolje”;
2. hladilci na temperature blizu absolutne ničle, ki niso “primerni za vesolje” in katerih

ohlajevana temperatura ni manjša kot 218 K (-55°C) kot sledi:
a. zaprti cikel z nazivnim časom do prve napake ali med dvema napakama 2.500 ur ali

več;
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b. Joule-Thomsonovi samonastavljivi minihladilci s premerom (zunanjim) odprtin manj
kot 8 mm;

3. optično občutljiva vlakna, posebej izdelana (s pomočjo posebne sestave ali strukture) ali
spremenjena s prevlekanjem v zvočno, toplotno, inertno, elektromagnetno občutljive ali
občutljive za jedrsko sevanje.

e. “žariščnoravninski antenski nizi”, “primerni za vesolje” z več kot 2.048 elementov na anteno in s
skrajno odzivnostjo pri valovnih dolžinah več kot 300 nm, vendar ne pri več kot 900 nm.

6A003 Kamere

NAPOTILO: Glej tudi točko 6A203.

NAPOTILO: Za kamere, ki so posebej izdelane ali prilagojene podvodni rabi, glej točki
8A002.d. in 8A002.e.

OPOMBA: Kamere, ki so določene v 6A003.a.3. do 6A003.a.5. in imajo modularno zgradbo,
morajo biti pregledane glede njihovih maksimalnih sposobnosti. Pri tem se uporabljajo
posebni "elektronski nastavki", ki so na voljo v skladu z navodili proizvajalca.

a. kamere, kot sledi:

1. hitro tekoče kinematografske snemalne kamere, ki uporabljajo film s formatom od 8 mm do
vključno 16 mm, in v katerih se film neprekinjeno premika med snemanjem ter so
sposobne posneti več kot 13.150 posameznih slik na sekundo;
OPOMBA: Točka 6A003.a.1. ne vključuje kinematografskih snemalnih kamer za

običajno civilno rabo.

2. hitro tekoče mehanske kamere, v katerih se film ne premika, in ki imajo sposobnost
snemanja 1.000.000 posameznih slik na sekundo ob polni višini slike 35-milimetrskega
filma oziroma sorazmerno večje snemalne hitrosti za manjše višine slik in obratno;

3. mehanske ali elektronske "streak" kamere, ki imajo hitrost zapisa nad 10 mm/µs;

4. elektronske filmske kamere, ki imajo hitrost snemanja nad 1.000.000 slik na sekundo;

5. elektronske kamere, ki imajo obe naslednji značilnosti:
a. snemalno hitrost (hitrost aktiviranja) manjšo od 1 µs za celotno sliko; in
b. snemalni čas, ki omogoča hitrost snemanja, ki večja od 125 celotnih slik na

sekundo;

b. filmske kamere, kot sledi:

OPOMBA: Točka 6A003.b. ne vključuje televizijskih in video kamer, ki so posebej izdelane za
televizijsko predvajanje.

1. video kamere s polprevodniškimi senzorji, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:
a. več kot 4 x 106 “aktivnih pikslov” na izvedbo s polprevodniškimi senzorji v primeru

monokromatskih (črno-belih) kamer;
b. več kot 4 x 106 “aktivnih pikslov” na izvedbo s polprevodniškimi senzorji v primeru

barvnih kamer s tremi izvedbami polprevodniških senzorjev; ali
c. več kot 12 x 106 “aktivnih pikslov” na izvedbo s polprevodniškimi senzorji v primeru

barvnih kamer z eno izvedbo polprevodniških senzorjev;

2. kamere in sistemi kamer, ki omogočajo skeniranje, ki imajo obe naslednji značilnosti:
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a. linearne senzorske izvedbe, ki imajo več kot 8192 elementov na posamezno
izvedbo; in

b. enosmerno mehansko skeniranje;

3. filmske kamere, ki vsebujejo slikovne ojačevalce, ki so določeni v točki 6A002.a.2.a.;

4. filmske kamere, ki vsebujejo "usmerjevalno optiko", ki je določena v točki 6A002.a.3.
OPOMBA: Točka 6A003.b.4. ne vključuje filmskih kamer, ki vsebujejo linearno

"usmerjevalno optiko" z dvanajstimi elementi ali manj, in ki ne uporabljajo
časovne integracije znotraj elementov, in so izdelane za katere koli izmed
naslednjih namenov:
a. alarmiranje v primeru nasilnega vstopa v industriji in civilni rabi,

prometu, kontroli gibanja v industriji ali sistemih odčitavanja;
b. industrijska oprema, ki se uporablja za inšpekcije ali spremljanje

toplotnih tokov v zgradbah, opremi ali pri industrijskih procesih;
c. industrijska oprema, ki se uporablja za inšpekcije, ločevanje ali

analizo značilnosti različnih materialov;
d. oprema, posebej izdelana za uporabo v laboratorijih ali
e. medicinska oprema.

6A004 OPTIKA

a. optična ogledala (reflektorji) kot sledi:

1. “Ogledala s popačeno sliko” s kontinualno ali sestavljeno površino in posebej izdelane
komponente zanje, z zmožnostjo dinamičnega premeščanja delov površine ogledala s
hitrostjo več kot 100 Hz;

2. monolitna ogledala s povprečnim “ekvivalentom gostote” manj kot 30 kg/m2 in s skupno
težo več kot 10 kg;

3. “sestavljene” ali penaste ogledalne strukture s povprečnim “ekvivalentom gostote” manj kot
30 kg/m2 in s skupno težo več kot 2 kg;

4. ogledala z menjavo smeri žarkov s premerom ali dolžino glavne osi več kot 100 mm, katerih
ploskost je lambda/2 ali boljša (lambda = 633 nm), kontrolna valovna dolžina pa več kot
100 Hz;

b. optične komponente, izdelane iz cinkovega selenida (ZnSe) ali cinkovega sulfida (ZnS) s
prenosnostjo pri valovnih dolžinah več kot 3.000 nm, vendar ne pri več kot 25.000 nm, ki imajo
katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. da njihova prostornina presega 100 cm3 ali
2. da njihov premer ali dolžina glavne osi presega 80 mm, debelina (globina) pa 20 mm.

c. komponente za optične sisteme, “primerne za vesolje” kot sledi:

1. svetlobno uravnotežene na manj kot 20% “ekvivalenta gostote” v primerjavi s trdno
praznino iste odprtine in debeline;

2. podlage s površinskimi prevlekami (enoplastnimi ali večplastnimi, kovinskimi ali
dielektričnimi, polprevodniškimi ali izolirnimi) ali zaščitnimi filmi;

3. segmenti ali sklopi ogledal, izdelani za sestavljanje v vesolju v optični sistem z zbirno
odprtino s premerom, enakim ali večjim od 1 m;
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4. ki so proizvedene iz “sestavljenih” materialov s koeficientom linearne toplotne razteznosti
enakim ali manjšim od 5 x 10-6 v katerikoli koordinatni smeri.

d. oprema za optični nadzor kot sledi:

1. posebej izdelana za vzdrževanje površinske podobe in smeri komponent, “primernih za
vesolje”, iz točke 6A004.c.1. ali 3.;

2. ki ima frekvenčne pasove za krmarjenje, sledenje, stabilizacijo ali resonanco enake ali širše
od 100 Hz ter natančnost 10 mikroradianov ali manj;

3. kardanski prstani, ki imajo vse naslednje značilnosti:
a. da je njihovo maksimalno obračanje, vzporedno osi delujoče sile, več kot 5o;
b. da je njihov frekvenčni pas 100 Hz ali več
c. da so napake kotnega točkanja 200 mikroradov ali manj in
d. da imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. da je njihov premer ali dolžina glavne osi večja od 0,15 m, vendar manjša od
1 m, in da imajo zmožnost kotnega pospeška več kot 2 radiana/s2 ali

2. da je njihov premer ali dolžina glavne osi več kot 1 m in da imajo zmožnost
kotnega pospeška več kot 0,5 radov/s2.

4. posebej izdelana za vzdrževanje zaporedja sistema faznih anten ali faznih ogledalnih
segmentov, ki sestoji iz ogledal s segmentnim premerom ali dolžino glavne osi 1 m ali več;

e. “asferični optični elementi, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. največjo dimenzijo optične odprtine več kot 400 mm;
2. površinsko hrapavost manj kot 1 nm (rms) za vzorčenje dolžine 1 mm ali več in
3. koeficient linearne toplotne razteznosti absolutne magnitude manj kot 3 x 10-6/K pri 25°C.

Tehnični opombi:

1. “asferični optični element” je katerikoli element, uporabljen v optičnem sistemu,
katerega slikovna površina je izdelana zaradi odklona od idealne oble.

2. Proizvajalci niso dolžni meriti površinsko hrapavost iz točke 6A004.e.2., razen če je
optični element zasnovan ali proizveden z namenom ustrezanja ali preseganja
nadzorno vrednost.

OPOMBA: Predmet nadzora v številki 6A004.e. niso asferični optični elementi, ki imajo
katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. da je največja dimenzija optične odprtine manjša od 1 m in razmerje med

goriščno razdaljo in odprtino 4,5 : 1 ali večje;
b. da je največja dimenzija optične odprtine manjša od 1 m in razmerje med

goriščno razdaljo in odprtino 7 : 1 ali večje;
c. da je proizveden kot Fressnelov optični element, kot povratno oko, trak,

prizma ali difrakcijski optični element;
d. da je izdelan iz borsilicijevega stekla s koeficientom linearne toplotne

razteznosti večje od 2,5 x 10-6/K pri 25°C ali
e da je optični element za žarke X z notranjimi zrcalnimi zmožnostmi (t.j.

cevna ogledala).

NAPOTILO: Glede asferičnih optičnih elementov, izdelanih posebej za litografsko opremo,
glej točko 3B001.
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6A005 “Laserji”, razen tistih, ki so določeni v 0B001.g.5. ali 0B001.h.6., ter komponente in optična oprema,
kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 6A205.

OPOMBE:
1. Pulzirajoči “laserji” vključujejo laserje, ki valujejo v kontinualnih valovih (način Continous

Wawe/CW), pulzi pa so dodani.
2. S pulzi vzbujeni “laserji” vključujejo laserje, ki valujejo v kontinualno vzbujenih valovih in jim je

dodano vzbujevanje pulzov.
3. Nadzorni status Ramanovih “laserjev” določajo parametri vzbujevalnih “laserjev”. Vzbujevalni

“laserji” so lahko katerikoli od spodaj opisanih.

a. plinski “laserji” kot sledi:

1. laserji s plinskimi molekulami, obstojnimi samo v vzbujenem stanju – "excimer laserji", ki
imajo katero koli od naslednjih značilnosti:
a. izhodno valovno dolžino, ki ne presega 150 nm in katerokoli od naslednjih lastnosti:

1. izhodno energijo večjo od 50 mJ na pulz ali
2. povprečno ali CW izhodno moč več kot 1 W;

b. izhodno valovno dolžino več kot 150 nm, vendar manj kot 190 m in katerokoli od
naslednjih lastnosti:
1. izhodno energijo večjo od 1,5 mJ na pulz ali
2. povprečno ali CW izhodno moč več kot 120 W;

c. izhodno valovno dolžino, večjo od 190 nm, vendar manjšo od 360 nm, in imajo eno
od obeh značilnosti:
1. izhodno energijo, ki je večja od 10 J na pulz; ali
2. povprečno izhodno moč ali izhodno moč osnovnega signala (continuous

wave – CW), ki je večja od 500 W; ali
d. izhodno valovno dolžino večjo od 360 nm in katerokoli od naslednjih lastnosti::

1. izhodno energijo večjo od 1,5 J na pulz ali
2. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 30 W.

NAPOTILO: V primeru laserjev s plinskimi molekulami, obstojnimi samo v vzbujenem
stanju – "excimer laserjev", ki so posebej izdelani za namene litografije,
glej točko 3B001.

2. “laserji” s kovinsko paro, kot sledi:
a. “laserji” z bakrovo paro, ki imajo povprečno izhodno moč ali izhodno moč

osnovnega signala (continuous wave – CW), ki je večja od 20 W;
b. zlati (Au) “laserji” s povprečno izhodno močjo ali z izhodno močjo CW več kot 5 W;
c. natrijevi (Na) “laserji” z izhodno močjo večjo od 5 W in
d. barijevi (Ba) “laserji” s povprečno izhodno močjo ali z izhodno močjo CW večjo od 2

W.

3. “laserji” z ogljikovim monoksidom (CO2), ki imajo katerokoli od obeh naslednjih značilnosti:
a. izhodno energijo večjo od 2 J na pulz in “skrajno moč” pulza večjo od 5 kW ali
b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 5 kW.

4. “laserji” z ogljikovim dioksidom (CO2), ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. izhodno moč CW večjo od 15 kW;
b. pulzni izhod s “trajanjem pulza” več kot 10 mikrosekund in katerokoli od naslednjih

značilnosti::
1. povprečno izhodno moč več kot 10 kW ali
2. “skrajno moč” pulza več kot 100 kW ali

c. pulzni izhod s “trajanjem pulza” enakim ali krajšim od 10 mikrosekund in katerokoli
od naslednjih značilnosti::
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1. energijo pulza več kot 5 J na pulz ali
2. povprečno izhodno moč večjo od 2,5 kW.

5. kemični “laserji” kot sledi:
a. “laserji” z vodikovim fluoridom (HF);
b. “laserji” z devterijevim fluoridom (DF);
c. “transferni laserji”:

1. “laserji” s kisikovim jodinom (O2-J);
2. “laserji” z devterij- fluorovim ogljikovim dioksidom (DF-CO2);

6. “laserji” s plinskim praznjenjem in ioni, t.j. z ioni kriptona ali argona kot sledi:
a. z izhodno energijo večjo od 1,5 J na pulz in s “skrajno močjo” pulza več kot 50 W;
b. s povprečno izhodno močjo ali z izhodno močjo CW večjo od 50 W ali

7. drugi plinski “laserji”, razen dušikovega “laserja”, ki imajo katerokoli od naslednjih
značilnosti:
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 6A005.a.7. niso dušikovi “laserji”.
a. izhodno valovno dolžino, ki ne presega 150 nm in:

1. izhodno energijo večjo od 1,5 J na pulz in “skrajno moč” pulza večjo od 1 W
ali

2. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 1 W;
b. izhodno valovno dolžino od 150 do vključno 800 nm in:

1. izhodno energijo večjo od 1,5 J na pulz in “skrajno moč” pulza večjo od 30
W ali

2. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 30 W;
c. izhodno valovno dolžino od 800 nm do vključno 1.400 nm in:

1. izhodno energijo večjo od 0,25 J na pulz in “skrajno moč” pulza večjo od 10
W ali

2. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 10 W ali
d. izhodno valovno dolžino večjo od 1.400 nm ter povprečno izhodno moč ali izhodno

moč CW večjo od 1 W.

b. polprevodniški “laserji” z valovno dolžino manj kot 950 nm ali več kot 2.000 nm kot sledi:

1. posamični polprevodniški enoprevodni “laserji” s povprečno izhodno močjo CW več kot
100 mW;

2. posamični večprevodni polprevodniški “laserji” in nizi posamičnih polprevodniških
“laserjev”, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. izhodno energijo večjo od 500 mikrojoulov na pulz ter “skrajno moč” pulza večjo od

10 W ali
b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 10 W ali

Tehnična opomba:

Polprevodniške “laserje” običajno imenujejo “laserske diode”.

OPOMBI:

1. Točka 6A005.b. zajema polprevodniške "laserje" z optičnimi izhodnimi konektorji (t.j. z
jezički iz optičnih vlaken).

2. Nadzorni status polprevodniških “laserjev”, izdelanih posebej za drugo opremo, določa
nadzorni status druge opreme.

c. trdni “laserji”, kot sledi:
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1. "nastavljivi" “laserji”, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

OPOMBA: Točka 6A005.c.1. vključuje titanijev safir (Ti : Al2O3), tulij-YAG (Tm : YAG), tulij-
YSGG (Tm : YSGG), aleksandrit (Cr : BeAl2O4) in "laserje"z barvilom kot aktivnim
sredstvom.

a. z izhodno valovno dolžino manj kot 600 nm in:
1. z izhodno energijo večjo od 50 mJ na pulz in s “skrajno močjo” pulza večjo

od 1 W ali
2. s povprečno izhodno močjo ali izhodno močjo CW večjo od 1 W;

b. izhodno valovno dolžino, večjo od 600 nm, vendar manjšo od 1400 nm, in imajo
katero koli od obeh značilnosti:
1. izhodno energijo nad 1 J na pulz in maksimalno vrednostjo pulza nad 20 W;

ali
2. povprečno izhodno moč ali izhodno moč osnovnega signala (continuous

wave – CW) nad 20 W;
c. z izhodno valovno dolžino večjo od 1.400 nm in:

1. z izhodno energijo večjo od 50 mJ na pulz in s “skrajno močjo” pulza večjo
od 1 W ali

2. s povprečno izhodno CW močjo večjo od 1 W.

2. "nenastavljivi" “laserji”, kot sledi:
OPOMBA: Točka 6A005.c.2. vključuje trdne “laserje" s tranzicijo atomov.

a. neodimovi “laserji” kot sledi:
1. “laserji s preklopom Q”, ki imajo:

a. izhodno energijo od 20 J do vključno 50 J na pulz in povprečno
izhodno moč večjo od 10 W ali

b. izhodno energijo večjo od 50 J na pulz;
2. “laserji brez preklopa Q”, ki imajo:

a. izhodno energijo od 50 do vključno 100 J na pulz in povprečno
izhodno moč večjo od 20 W ali

b. izhodno moč večjo od 100 J na pulz.

b. “laserji” z neodimom (razen stekla), ki imajo izhodno valovno dolžino večjo od 1000
nm, vendar manjšo od 1100 nm, kot sledi:
NAPOTILO: Glej točko 6A005.c.2.c. v primeru "laserjev" z neodijem, ki imajo

izhodno valovno dolžino manjšo od 1000 nm ali večjo od 1100 nm.
1. laserji s pulznim vzbujanjem in “laserji s preklopom Q”, s “trajanjem pulza”

manj kot 1 ns in:
a. s “skrajno močjo” večjo od 5 GW;
b. s povprečno izhodno močjo večjo od 10 W ali
c. z energijo pulza večjo od 0,1 J.

2. laserji s pulznim vzbujanjem t.i “Q-preklopni laserji”, pri katerih je “trajanje
pulza” enako ali daljše od 1 ns, in imajo katero koli od naslednjih značilnosti:
a. enoprehodni način izhoda, za katerega velja:

1. maksimalna moč nad 100 MW;
2. povprečna izhodna moč nad 20 MW; ali
3. pulzno energijo nad 2 J; ali

b. večprehodni način izhoda, za katerega velja:
1. maksimalna moč nad 400 MW;
2. povprečna izhodna moč nad 2 kW; ali
3. pulzno energijo nad 2 J;

3. “laserji brez preklopa Q”, vzbujeni s pulzom, ki imajo:
a. enoprevodni izhod:

1. s “skrajno močjo” večjo od 500 kW ali
2. s povprečno izhodno močjo večjo od 150 W;
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b. večprevodni izhod:
1. s “skrajno močjo” večjo od 1 MW ali
2. s povprečno izhodno močjo večjo od 500 W;

4. kontinualno vzbujani laserji”W, ki imajo: 
a. enoprevodni izhod:

1. s “skrajno močjo” večjo od 500 kW ali
2. s povprečno izhodno močjo večjo od 150 W;

b. večprevodni izhod:
1. s “skrajno močjo” večjo od 1 MW ali
2. s povprečno izhodno močjo večjo od 500 W;

c. ostali ”nenastavljivi” “laserji”, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:
1. valovno dolžino manj od 150 nm in:

a. izhodno energijo večjo od 50 mJ na pulz ter “skrajno moč” pulza
večjo od 1 W ali

b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 1 W;
2. valovno dolžino večjo od 150 nm, vendar manjšo od 800 nm, in imajo katero

koli od naslednjih značilnosti:
a. izhodno energijo, ki je večja od 1,5 J na pulz in z maksimalno

vrednostjo pulza, ki je večja od 30 W; ali
b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč osnovnega signala

(continuous wave – CW), ki je večja kot 30 W;
3. valovno dolžino od 800 do vključno 1.400 nm kot sledi:

a. “laserji s preklopom Q”:
1. z izhodno energijo večjo od 0,5 J na pulz ter s “skrajno močjo”

pulza večjo od 50W ali
2. s povprečno izhodno močjo, ki presega:

a. 10 W pri “laserjih” z enoprevodnim izhodom in
b. 30 W pri “laserjih” z večprevodnim izhodom.

b. “laserji brez preklopa Q”:
1. z izhodno energijo večjo od 2 J na pulz ter s “skrajno močjo”

pulza večjo od 50 W ali
2. s povprečno izhodno močjo ali z izhodno močjo CW večjo od

50 W;
4. z valovno dolžino več kot 1.400 m, ki imajo katerokoli od naslednjih

značilnosti:
a. izhodno moč več kot 100 mJ na pulz in "skrajno moč" pulza več kot 1

W ali
b. povprečno ali CW izhodno moč več kot 1W.

d. šablonski in drugi tekočinski “laserji”, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
1. valovno dolžino manj kot 150 nm in:

a. izhodno energijo večjo od 50 mJ na pulz ter “skrajno moč” pulza
večjo od 1 W ali

b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 1 W;
2. valovno dolžino od 150 do vključno 800 nm in:

a. izhodno energijo večjo od 1,5 J na pulz ter “skrajno moč” pulza večjo
od 20 W ali

b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 20 W ali
c. oscilator posamičnih longidudinalnih pulzov s povprečno izhodno

močjo večjo od 1 W in s hitrostjo repeticije večjo od 1 kHz, če je
“trajanje pulza” krajše od 100 ns;

3. valovno dolžino od 800 do vključno 1.400 nm in:
a. izhodno energijo večjo od 0,5 J na pulz ter “skrajno moč” pulza večjo

od 10 W ali
b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 10 W ali
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4. valovno dolžino več kot 1.400 nm in:
a. izhodno energijo večjo od 100 mJ na pulz ter “skrajno moč” pulza

večjo od 1 W ali
b. povprečno izhodno moč ali izhodno moč CW večjo od 1 W.

e. komponente kot sledi:
1. ogledala, hlajena z aktivnim hlajenjem ali s hlajenjem s toplovodom;
Tehnična opomba:
Aktivno hlajenje je tehnika ohlajevanja optičnih komponent z uporabo tekočin
pod površino optičnih komponent (običajno manj kot 1 mm pod površino) - z
namenom odvajanja toplote.
2. optična ogledala in prenosniške ali delnoprenosniške optične ali

elektrooptične komponente, izdelana posebej za uporabo z določenimi
“laserji”;

f. optična oprema kot sledi:
1. oprema za dinamično merjenje čelnega vala (faze) z zmožnostjo

kartografiranja najmanj 50 položajev čelnega vala žarka in:
a. s hitrostjo slikanja 100 Hz ali več in z razločljivostjo faze najmanj 5%

valovne dolžine žarka ali
b. s hitrostjo slikanja do 1.000 Hz ali več in z razločljivostjo faze najmanj

20% valovne dolžine žarka;
2. diagnostična “laserska” oprema z zmožnostjo merjenja “superlaserjev velike

moči”, katerih napaka kotnega usmerjanja žarka je enaka ali manjša od 10
mikroradianov;

3. optična oprema, sklopi ali komponente, izdelane posebej za sistem faznih
antenskih zaporedij (SHPL) za koherentne kombinacije žarkov, katere
natančnost je lambda/10 pri oblikovani valovni dolžini oziroma 0,1
mikrometra (upošteva se manjša vrednost);

4. projekcijski teleskopi, izdelani posebej za uporabo s sistemom HL.

6A006 “Magnetometri”, “magnetni gradiometri”, “intrinzični magnetni gradiometri” in kompenzacijski sistemi ter
posebej zanje izdelane komponente kot sledi:

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 6A006 niso instrumenti, ki so izdelani posebej za
biomagnetne meritve za potrebe medicinske diagnostike.

a. “magnetometri”, ki uporabljajo “superprevodnike”, tehnologijo optičnega vzbujanja ali jedrske
procesije (proton/Overhauser), in katerih “raven šuma” (občutljivost je nižja (boljša od) 0,05 nT
rms na kvadratni koren Hz;

b. “magnetometri” z indukcijsko tuljavo, katerih “raven šuma” (“občutljivost” ) je nižja (boljša od):

1. 0,05 nT rms na kvadratni koren Hz pri frekvencah pod 1 Hz;
2. 1 x 10-3 nT rms na kvadratni koren Hz pri frekvencah od 1 Hz do vključno 10 Hz ali
3. 1 x 10 -4 nT rms na kvadratni koren Hz pri frekvencah nad 10 Hz.

c. “magnetometri” z optičnimi vlakni, katerih “raven šuma” (občutljivost) je nižja (boljša od) 1 nT rms
na kvadratni koren Hz;

d. “magnetni gradiometri”, ki uporabljajo več “magnetometrov” iz točk 6A006.a., 6A006.b. ali
6A006.c.;

e. “intrinzični magnetni gradiometri” z optičnimi vlakni, pri katerih je “raven šuma” magnetnega polja
nižja (boljša od) 0,3 nT/m rms na kvadratni koren Hz;



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6241

f. “intrinzični magnetni gradiometri”, ki uporabljajo “tehnologijo”, razen “tehnologije” optičnih vlaken
in pri katerih je “raven šuma” magnetnega polja (“občutljivost”) manjša (boljša) od 0,015 nT/m rms
na kvadratni koren Hz;

g. magnetni kompenzacijski sistemi za magnetne senzorje, izdelani za delovanje na premičnih
ploščadih;

h. “superprevodniški” elektromagnetni senzorji, ki vsebujejo komponente izdelane iz
“superprevodniških” materialov kot sledi:

1. izdelani tako, da najmanj ena od “superprevodniških” komponent (vključno naprave za
Jacksonov učinek in superprevodniške” interferenčne naprave) lahko deluje pri
temperaturah pod “kritično temperaturo”;

2. izdelani za zaznavanje sprememb elektromagnetnega polja pri frekvencah 1 kHz ali manj in
3. ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

a. da imajo tanke squide 8SQUID) z dimenzijo najmanjše stranice manj kot dva
mikrometra in s pridruženimi vhodnimi in izhodnimi vezji;

b. da so izdelani za delovanje pri hitrosti magnetnega polja več kot 1 x 10 magnetnih
tekočinskih kvantov na sekundo;

c. da so izdelani za obratovanje v zemljinem magnetnem polju brez magnetnega ščita
ali

d. da imajo toplotni koeficient manjši od (boljši kot) 0,1 magnetnega tekočinskega
kvantuma/K.

6A007 Gravimetri in gravitacijski gradiometri kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 6A107.

a. gravimetri za talno uporabo s statično natančnostjo manj od (boljšo kot) 10 mikrogalov;

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 6A007.a. niso vrste gravimetrov za talno uporabo s
kvarčnimi elementi (Worden).

b. gravimetri za premične ploščadi za talno, pomorsko, podvodno, vesoljsko uporabo ali za uporabo
v zraku, ki imajo:

1. statično natančnost manj od (boljšo kot) 0,7 miligala in
2. operativno natančnost manj od (boljšo kot) 0,7 miligala s časom umirjanja manj kot dve

minuti pri katerikoli kombinaciji spremljajočih korekcijskih kompenzacij ali gibnih vplivih;

c. gravitacijski gravimetri.

6A008 Radarski sistemi, oprema in naprave, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti in posebej zanje
izdelane komponente:

NAPOTILO: Glej tudi točko 6A108.

OPOMBA: Točka 6A008 ne zajema:
a. radarjev za sekundarni nadzor (Secundary Surveillance Radar/SSR);
b. avtomobilskih radarjev za zaščito pred trkom;
c. prikazovalnikov ali monitorjev, ki se uporabljajo v nadzoru zračnega prometa (Air

Traffic Control/ATC), ki nimajo več kot 12 razločevalnih elementov na mm in
d. meteoroloških (vremenskih) radarjev.
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a. ki delujejo na frekvencah od 40 do 230 Ghz in katerih povprečna izhodna moč je večja od 100
mW;

b. ki imajo nastavljiv frekvenčni pas za več kot 6,25 % osrednje delovne frekvence;

Tehnična opomba:
Osrednja delovna frekvenca je enaka polovici vsote najvišje in najnižje določene delovne
frekvence.

c. z zmožnostjo hkratnega delovanja na več kot dveh nosilnih frekvencah;

d. z zmožnostjo delovanja v radarskem sestavu s sintetizirano dolgo anteno (SAR), z inverzno dolgo
anteno (ISAR) ali z bočno anteno v zraku (SLAR);

e. ki imajo “elektronsko vodljiv fazni antenski niz”;

f. z zmožnostjo iskanja višine nesodelujočih ciljev;

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 6A008.f. ni oprema radarjev za natančno
približevanje (Precise Approach Radar/PAR), ki ustreza standardom ICAO.

g. posebej izdelani za uporabo v zraku (vgrajeni v balone ali letala) z “obdelavo podatkov”
Dopplerjevega pojava pri odkrivanju premikajočih se ciljev;

h. ki uporabljajo obdelavo radarskih signalov s pomočjo:

1. tehnik “širjenja radarskega spektra” ali
2. tehnik “živahnosti radarskih frekvenc”;

i. ki omogočajo talno delovanje z maksimalnim “opravilnim obsegom” več kot 185 km;

OPOMBA: Predmet nadzora po točki 6A008.i. niso:
a. ribiški radarji za nadzor tal
b. oprema za radarje za nadzor tal, ki je posebej izdelana za odvijajoči se

zračni promet ter “programska oprema”, izdelana posebej za uporabo s
to opremo - pod pogojem:
1.  da ima maksimalni “opravilni obseg” 500 km ali manj;
2. da je zasnovana tako, da je mogoče radarske podatke cilja

prenašati samo v eni smeri (od položaja radarja do enega ali več
centrov ATC);

3. da nima možnosti daljinskega upravljanja stopnje radarskega
skeniranja iz centra ATC;

4. da je stalno instalirana in
c. radarji za sledenje vremenskim balonom.

j. “laserski” radar opreme za odkrivanje in rangiranje svetlobe (LIDAR), ki ima katerokoli od
naslednjih značilnosti:

1. da je “primeren za vesolje” ali
2. da uporablja tehniko koherentnega heterodinskega ali homodinskega odkrivanja ter da je

njegova kotna resolucija manjša od (boljša kot) 20 mikroradianov;

OPOMBA: Točka 6A008.j. ne zajema opreme za LIDAR, ki je izdelana posebej za nadzor ali
meteorološko opazovanje.

k. ki imajo podsistem za obdelavo signalov, ki uporablja “kompresijo pulzov”:

1. “kompresijo pulza” razmerja več kot 150 ali
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2. širino pulza manj kot 200 ns;

l. ki ima podsisteme za obdelavo podatkov z:

1. “avtomatskim iskanjem cilja”, ki daje (ob kakršnikoli rotaciji antene) položaj cilja v času pred
naslednjim prehodom antenskega žarka;
OPOMBA: Točka 6A008.l.1. ne zajema zmožnosti konfliktnega alarma sistemov ATC,

pomorskih ali luških radarjev.
2. izračunavanjem hitrosti cilja na podlagi primarnega radarja z neperiodičnimi

(spreminjajočimi se) skenirnimi hitrostmi;
3. obdelavo avtomatskega prepoznavanja oblik (ekstrakcija oblike) in primerjavo s podatki,

značilnimi za cilj (oblika valov ali podoba) pri identifikaciji ali klasifikaciji ciljev;
4. superpozicijo in korelacijo ter fuzijo podatkov cilja iz dveh ali več “geografsko razpršenih” in

“medsebojno povezanih radarskih senzorjev” pri povečavi in razločevanju ciljev.
OPOMBA: Točka 6A008.l.4. ne zajema sistemov, opreme in naprav, ki se uporabljajo

pri nadzoru pomorskega prometa.

6A102 Detektorji, utrjeni proti radiaciji, razen tistih iz točke 6A002, ki se uporabljajo pri zaščiti pred jedrskimi
učinki (t.j. pred elektromagnetnimi pulzi, žarki X, kombiniranim učinkom sunkov in toplote) in ki se
uporabljajo v “projektilih” ter so izdelani ali prirejeni tako, da vzdržijo ravni radiacije, ki so v skladu ali pa
presegajo skupno iradiacijsko dozo 5 x 105 radov (Si).

Tehnična opomba:

V smislu točke 6A102 je detektor opredeljen kot mehanska, električna, optična ali kemična naprava,
ki avtomatsko prepoznava in zapiše ali pa zazna pojave, kot so npr. sprememba pritiska ali
temperature v okolju, električni ali elektromagnetni signal ali radiacijo iz radioaktivnega materiala.

6A107 Gravimetri in komponente za gravimetre in gravitacijske gradiometre kot sledi:

a. gravimetri, razen tistih iz točke 6A007.b., izdelani ali prirejeni za uporabo v zraku ali v pomorstvu, s
statično in operativno natančnostjo 7 x 10-6 m/s2 (0,7 miligala) ali manj (boljšo) in ki imajo
zmožnost registracije v času 2 minuti ali manj;

b. komponente, izdelane posebej za gravimetre iz točke 6A007.b. ali 6A107.a. in za gravitacijske
gradiometre iz točke 6A007.c.

6A108 Radarski sistemi in sistemi za slednje, razen tistih iz točk 6A008 kot sledi:

a. radarski sistemi in sistemi laserskih radarjev, izdelani ali prirejeni posebej za uporabo v sistemih iz
točk 9A004 ali 9A104;

b. sistemi za natančno sledenje, uporabni v “projektilih” kot sledi:

1. sistemi za sledenje, ki uporabljajo kodni prevajalec v kombinaciji bodisi z značilnostmi
površja ali zraka, bodisi v povezavi s sistemi navigacijskih satelitov, in katerih namen so
realnočasne meritve položaja in hitrosti med letom;

2. radarji za daljinsko upravljanje, vključno s pripadajočimi optičnimi oz. infrardečimi sledilci,
ki imajo vse naslednje značilnosti:
a. kotno resolucijo boljšo od treh miliradianov (0,5 milov);
b. doseg 30 km ali več z resolucijo obsega boljšo od 10 m rms in
c. resolucijo hitrosti boljšo od 3 m/s.
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6A202 Elektronke za pomnoževanje fotoelektronov, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a. fotokatodno površino nad 20 cm2;
b. čas naraščanja anodnega pulza pod 1 ns.

6A203 Kamere in sestavni deli, razen tistih, ki so določeni v točki 6A003, kot sledi:

a. mehanske kamere z vrtljivim ogledalom in posebej zanje izdelani sestavni deli, kot sledi:

1. slikovne kamere, ki imajo hitrost snemanja nad 225.000 posameznih slik na sekundo;
2. "streak"kamere, ki imajo hitrost zapisa nad 0,5 mm na µs;

OPOMBA: V točki 6A203 spadajo med sestavne dele takšnih kamer posebej izdelana
elektronika za sinhronizacijo in posebej izdelani sklopi rotorjev, ki so sestavljeni
iz turbin, zrcal in ležajev.

b. elektronske "streak", elektronske filmske kamere, elektronke in oprema, kot sledi:

1. elektronske "streak" kamere s časovno ločljivostjo, ki je 50 ns ali manj;
2. "streak"cevi za kamere, ki so določene v točki 6A203.b.1.;
3. elektronske (ali z elektronskim zaklopom) filmske kamere, pri katerih je čas osvetlitve slik

50 ns ali manj;
4. snemalne elektronke in polprevodniški slikovni senzorji, ki se uporabljajo v kamerah, ki so

določene v točki 6A203.b.3., kot sledi:
a. elektronke z majhno goriščno razdaljo za izostritev slike, ki imajo fotokatodo s

prozorno prevodno oblogo, da zmanjšajo površinski upor fotokatode;
b. video cevi za izostritev s pomočjo silicijevega logičnega sklopa, pri katerih hitri

sistem zagotavlja prehod fotoelektronov iz fotokatode, preden ti dosežejo ploščo;
c. elektrooptični zaklopi za t.i. "Kerr"-ove ali "Pockel"-ove celice;
d. ostale snemalne elektronke in polprevodniški slikovni senzorji, ki imajo čas

osvetlitve slik 50 ns ali manj, in so posebej izdelane za kamere, ki so določene v
točki 6A203.b.3;

c. TV kamere in posebej izdelane leče, ki se v njih uporabljajo, posebej izdelane ali prilagojene na
radioaktivno sevanje, tako da so sposobne delovanja pri skupnih dozah 50 x 103 Gy (silicij) (5 x
106 rad (silicij)), ne da bi prišlo do tehničnih napak;

TEHNIČNA OPOMBA: Pojem Gy (silicij) se nanaša na energijo v J/kg, ki jo absorbira
nezašččiten vzorec silicija, ki je izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A205 “Laserji”, laserski ojačevalci in oscilatorji, razen tistih, ki so določeni v točkah 0B001.g.5., 0B001.h.6. in
6A005, kot sledi:

a. “laserji” z ioni argona, ki imajo obe naslednji značilnosti:

1. obratujejo z valovnimi dolžinami med 400 nm in 515 nm; in
2. povprečno izhodno moč nad 40 W;

b. oscilatorji z eno-nastavljivim pulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim
sredstvom, in imajo vse naslednje značilnosti:

1. obratovanje z valovnimi dolžinami med 300 nm in 800 nm;
2. omogočajo povprečne izhodne moči nad 1 W;
3. imajo korak ponovitve nad 1 kHz; in
4. trajanje pulza manj kot 100 ns;
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c. ojačevalci in oscilatorji z nastavljivim pulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim
sredstvom, in imajo vse naslednje značilnosti:

1. obratovanje z valovnimi dolžinami med 300 nm in 800 nm;
2. omogočajo povprečne izhodne moči nad 30 W;
3. imajo korak ponovitve nad 1 kHz; in
4. trajanje pulza manj kot 100 ns;

OPOMBA: Točka 6A205.c. ne vključuje oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

d. pulzni laserji z ogljikovim dioksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. obratovanje z valovnimi dolžinami med 9000 in 11000 nm;
2. imajo korak ponovitve nad 250 Hz; 
3. omogočajo povprečne izhodne moči nad 500 W; in
4. trajanje pulza manj kot 200 ns;

e. para vodikovi "Raman"-ovi preklopniki, ki so izdelani za delovanje pri izhodni valovni dolžini 16 µm
ter imajo korak ponovitve nad 250 Hz.

f. laserji s pulznim vzbujanjem t.i “Q-preklopni laserji” z neodimom (razen stekla), ki imajo vse
naslednje značilnosti:

1. obratovanje z izhodnimi valovnimi dolžinami nad 1000 nm, vendar manj kot 1100 nm;
2. trajanje pulza enako ali daljše od 1 ns; in
3. imajo večkanalni izhod, pri čemer je povprečna izhodna moč večja od 50 W.

6A225 Merilniki hitrosti ("interferometri"), ki merijo hitrosti nad 1 km/s v časovnih intervalih pod 10 µs.

OPOMBA: Točka 6A225 vključuje merilnike hitrosti "interferometre" kot npr. VISAR (sistemi z
merilniki hitrosti za kateri koli odbojnik) in DLI (Dopplerjevi laserski merilniki).

6A226 Tlačni senzorji, kot sledi:

a. manganovi merilniki za tlake nad 10 GPa;
b. kvarčni tlačni pretvorniki za tlake nad 10 GPa.

6B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

6B004 a. oprema za merjenje absolutne odbojnosti z natančnostjo 0,1% odbojne vrednosti;

b. oprema (razen opreme za merjenje površinske optične razpršenosti) z nezakrito odprtino večjo od
10 cm, ki je izdelana posebej za brezkontaktno optično primerjalno meritev neravninskih oblik
optičnih površin (obrisov) z natančnostjo 2 nm ali manj (boljšo) v razmerju do željenega obrisa.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 6B004 niso mikroskopi.
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6B007 Oprema za izdelavo, usklajevanje in kalibriranje gravimetrov na zemeljski površini s statično natančnostjo
boljšo od 0,1 miligala.

6B008 Sistemi meritve preseka pulznega radarja, ki imajo širino prenešenega pulza 100 ns ali manj, in posebej
zanje izdelane komponente.

NAPOTILO:Glej tudi točko 6B108.

6B108 Sistemi, izdelani posebej za meritve preseka pulznega radarja, ki so uporabni v “projektilih”, in njihovi
podsistemi.

6C MATERIALI

6C002 Optični senzorji:

a. naravni telur (Te) čistote 99,9995% ali več;

b. posamični kristali kadmijevega telurida (CdTe), kadmij-cinkovega telurida (CdZnTe) ali živosrebro-
kadmijevega telurida (HgCdTe) katerekoli čistote, vključno z epitaksialnimi rezinami iz teh
materialov;

6C004 Optični materiali kot sledi:

a. “polproizvedene podlage” iz cinkovega selenida (ZnSe) in cinkovega sulfida (ZnS), izdelane s
postopkom nanašanja kemičnih hlapov:

1. katerih prostornina je večja od 100 cm3 ali
2. katerih premer je večji od 80 mm in debelina enaka ali večja od 20 mm;

b. balvani naslednjih optičnih materialov:

1. kalijevega titanil-arzenata (KTA);
2. srebro-galijevega selenida (AgGaSe2) ali
3. talij-arzenovega selenida (Tl3AsSe3, znan tudi kot TAS):

c. nelinearni optični materiali, ki imajo:

1. občutljivost tretjega reda (chi 3) enako ali manjšo od 1 W/m2 in
2. odzivni čas krajši od 1 ms;

d. “polproizvedene podlage” z nanosi iz silicijevega karbida ali berilijevega berilija (Be/Be), katerih
premer ali dolžina glavne osi je večja od 300 mm;

e. steklo, vključno fuzijski silicij, fosfatni gel, fluorofosfatno steklo, cirkonijev fluorid (ZrF4) in hafnijev
fluorid (HfF4), ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. koncentracijo hidroksilnih ionov (-OH) manjšo od 5 ppm;
2. integralno kovinsko čistoto manjšo od 1 ppm in
3. visoko homogenost (indeks refrakcijske) manjši od 5 x 10-6.

f. sintetično dobljen diamantni material z vpojnostjo manj kot 10-5 cm-1 pri valovnih dolžinah od 200
nm do vključno 14.000 nm.
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6C005 Material za “laserje” s sintetičnimi kristali, v nedokončani obliki kot sledi:

a. titan-dopiran safir;
b. aleksandrit.

6D PROGRAMSKA OPREMA

6D001 “Programska oprema”, izdelana posebej za “razvoj” ali “proizvodnjo” opreme iz točk 6A004, 6A005,
6A008 ali 6B0008.

6D002 “Programska oprema”, izdelana posebej za “uporabo” opreme iz točk 6A002.b., 6A008 ali 6B008.

6D003 druga “programska oprema” kot sledi:

a. 1. “programska oprema”, izdelana posebej za oblikovanje zvočnega snopa pri “realnočasni
obdelavi” akustičnih podatkov pasivnega sprejema pri uporabi vlečene hidrofonske antene;

2. “Izvorna koda” za “realnočasno obdelavo” akustičnih podatkov pasivnega sprejema pri
uporabi vlečene hidrofonske antene;

3. “programska oprema”, izdelana posebej za oblikovanje zvočnega snopa za “realnočasno
obdelavo” akustičnih podatkov za pasivni sprejem z uporabo talnih ali bočnih kabelskih
sistemov in

4. “izvorna koda” za “realnočasno obdelavo” akustičnih podatkov z uporabo talnih ali bočnih
kabelskih sistemov.

b. 1. “programska oprema”, izdelana posebej za sisteme za magnetno kompenzacijo za
magnetne senzorje, ki so izdelani za delovanje na premičnih ploščadih;

2. “programska oprema”, izdelana posebej za odkrivanje magnetnih nepravilnosti na
premičnih ploščadih;

c. “programska oprema”, izdelana posebej za izvajanje popravkov zaradi vpliva gibanja pri
gravimetrih ali gravitacijskih gradiometrih;

d. 1. “programi” “softwarskih” naprav za potrebe nadzora zračnega prometa, ki so nameščeni
na računalnikih splošnega namena v centrih za nadzor zračnega prometa, in ki imajo
naslednje zmožnosti:

a. obdelave in prikazovanja več kot 150 simultanih sledi
b. sprejema radarskih podatkov cilja od več kot štirih primarnih radarjev ali

2. “programska oprema” za izdelavo ali “proizvodnjo” kupol radarskih anten, ki:
a. so izdelane posebej za zaščito “elektronsko vodljivega faznega antenskega niza” iz

točke 6A008.e. in
b. omejujejo povprečno naraščanje bočnega valovanja na manj kot 13 dB pri

frekvencah 2 Ghz ali več.
Tehnična opomba: “Povprečno naraščanje bočnega valovanja” v točki
6D003d.2.b. se meri vzdolž celotne antene, izvzemši kotno raztezanje glavnega
snopa in prvi dve bočni strani glavnega snopa.
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6D102 “Programska oprema”, izdelana posebej za “uporabo” blaga iz točke 6A108.

6D103 “Programska oprema”, ki naknadno obdeluje posnete podatke o letu in ki tako omogoča določanje
položaja letala na podlagi poprejšnjih podatkov, posebej izdelana ali prirejena za “projektile”.

6E TEHNOLOGIJA

6E001 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji”) namenjena za “razvoj” opreme, materialov
ali “programske opreme”, ki je določena v točkah 6A, 6B, 6C in 6D.

6E002 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “proizvodnjo” opreme ali
materialov, ki so določeni v točkah 6A, 6B in 6C.

6E003 Druga “tehnologija” kot sledi:

a. 1. “tehnologija” prevlekanja in obdelave optičnih površin z namenom uniformacije stopnje
99,5% ali več v primeru optičnih prevlek premera ali dolžine glavne osi 500 mm ali več ter z
namenom popolne izgube (vpojnosti in razprševanja) na stopnjo manj kot 5 x 10-3;

NAPOTILO: Glej tudi številko 2E003.f.

2. “tehnologija”, ki se poslužuje tehnike enotočkastega brušenja diamantov, katerih namen je
oblikovanje površine s končno natančnostjo boljšo od 10 nm rms na neravninski površini,
katere ploščina je večja od 0,5 m2

b. “tehnologija”, “potrebna” za “razvoj”, “proizvodnjo” in “uporabo” posebej izdelanih diagnostičnih
instrumentov ali ciljev za potrebe testiranja “SPHL” ali za potrebe testiranja ali vrednotenja
materialov, ožarčenih s snopom “SHPL”;

c. “Tehnologija”, “potrebna” za “razvoj”, “proizvodnjo” in “uporabo” pretočnih “magnetomerov”, ki
ima katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. “raven šuma” nižjo od 0,05 nT rms na kvadratni koren Hz pri frekvencah manj kot 1 Hz ali
2. “raven šuma” manj kot 1 x 10-3 nT rms na kvadratni koren Hz pir frekvencah 1 Hz ali več.

6E101 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “uporabo” opreme ali
“programske opreme” iz točk 6A002, 6A007.b. in c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102
ali 6D103.

OPOMBA: Ta točka zajema “tehnologijo” za opremo iz točke 6A008 samo v primeru, da je izdelana
za naprave za uporabo v zraku in da je uporabna v “projektilih”.

6E201 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “uporabo” opreme, ki je
določena v točkah 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2.,
6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 ali 6A226. 
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SKUPINA 7
NAVIGACIJA IN LETALSTVO

7A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

NAPOTILO: Glede avtomatskih pilotov za podvodna vozila glej Skupino 8. Glede radarjev glej
Skupino 6.

7A001 Merilci pospeška, izdelani za uporabo v inercijskih navigacijskih sistemih ali sistemih za vodenje, ki imajo
katerokoli od naslednjih značilnosti, in posebej izdelane komponente zanje:

NAPOTILO: Glej tudi točko 7A101.

a. da imajo “stabilnost” “prednapetosti” manjšo od (boljšo kot) 130 mikrogramov, upoštevajoč stalno
kalibrirno vrednost v času enega leta;

b. da imajo “stabilnost” “faktorja lestvice” manjšo od (boljšo kot) 130 ppm, upoštevajoč stalno
kalibrirno vrednost v času enega leta;

c. da so namenjeni za delovanje pri linearnih pospeških več kot 100 g.

7A002 Žiroskopi, ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente:

NAPOTILO: Glej tudi točko 7A102.

a. da imajo “stabilnost” “stopnje zdrsa z delovne točke”, merjeno v 1 g okolja v času treh mesecev,
upoštevajoč stalno kalibrirno vrednost:

1. manjšo od (boljšo kot) 0,1o na uro, kadar so namenjeni za delovanje pri linearnem
pospešku pod 10 g ali

2. manjšo od (boljšo kot) 0,5o na uro, kadar so namenjeni za delovanje pri linearnem
pospešku od 10 do vključno 100 g;

b. da so namenjeni za delovanje pri linearnem pospešku več kot 100 g.

7A003 Inercijski navigacijski sistemi (s kardanskim prstanom ali mostom) in inercijska oprema za položaj,
vodenje ali nadzor, ki ima katerokoli od naslednjih značilnosti, in posebej zanjo izdelane komponente:

NAPOTILO: Glej tudi točko 7A103.

a. da imajo navigacijsko napako (brez inercije) 0,8 navtične milje na uro (50% verjetne cirkularne
napake) ali manj (boljšo) ali

b. da so namenjeni za uporabo pri linearnih pospeških nad 10 g.

OPOMBA ŠT. 1: Parametri iz točke 7A003.a. se uporabljajo v kateremkoli od naslednjih okolij:
1. uporaba hitre vibracije s povprečno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in

celotno trajanje preizkusa med eno in eno in pol ure po osi v vsakem od treh
navpičnih osi, če imajo vibracije naslednje značilnosti:
a. stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu

med 15 in 1.000 Hz in 
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b. dušenje PSD s frekvenco od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz v frekvenčnem
intervalu med 1.000 in 2.000 Hz;

2. stopnjo zvijanja in kolebanja enako ali večjo od +2,62 radiana/s (150 degov/s)
ali

3. po nacionalnem standardu, ekvivalentnem točkama 1. in 2. zgoraj.

OPOMBA ŠT. 2. Predmet nadzora v točki 7A003 niso nadzorni vztrajnostni navigacijski sistemi, ki so
potrjeni za uporabo v “civilnem letalstvu” s strani civilnih oblasti.

7A004 Žiro-astro kompasi in druge naprave, ki dajejo položaj ali orientacijo s pomočjo avtomatskega sledenja
nebesnih teles ali satelitov, in katerih azimutna natančnost je enaka ali manj od (boljša kot) pet kotnih
stopinj.

NAPOTILO: Glej tudi točko 7A104.

7A005 Oprema satelita za globalno določanje položaja (Global Positioning Satellite/GPS), ki ima katerokoli od
naslednjih značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točko 7A105.

a. da uporablja enkripcijo in dekripcijo (kodiranje in dekodiranje) ali
b. da ima anteno, upravljano s pomočjo ničle.

7A006 Višinometri za uporabo v zraku, ki ne delujejo na frekvencah od 4,2 do vključno 4,4 GHz, ampak na
drugih, in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točko 7A106.

a. da imajo “upravljanje moči” ali
b. da uporabljajo digitalno fazno modulacijo.

(Glede avtomatskih pilotov podvodnih vozil glej Skupino 8, glede radarjev pa Skupino 6).

7A007 Oprema za iskanje smeri, ki deluje pri frekvencah nad 30 MHz in ki ima vse naslednje značilnosti ter
posebej zanjo izdelane komponente:

a. “trenutno širino pasu” 1 MHz ali več;
b. vzporedno obdelavo več kot 100 frekvenčnih kanalov in
c. hitrost obdelave več kot 1.000 rezultatov iskanih smeri na sekundo in na frekvenčni kanal.

7A101 Merilci pospeška, razen tistih iz točke 7A001, ki imajo prag 0,05 g ali manj ali napako linearnosti 0,25%
preko celotne skale ali oboje, in ki so izdelani za uporabo v inercijskih navigacijskih sistemih ali sistemih
za vodenje vseh vrst ter posebej zanje izdelane komponente:

OPOMBA: Točka 7A101 ne zajema merilcev pospeška, ki so posebej razviti in izdelani kot senzorji
MWD (Measurement While Drilling).



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6251

7A102 Vsi tipi žiroskopov, razen tistih iz točke 7A002, ki so uporabni v “projektilih”, in katerih nazivna “stabilnost”
“stopnje zdrsa z delovne točke” je manj od (boljša kot) 0,5o (1 sigma ali rms) na uro v enem gramu okolja
ter posebej zanje izdelane komponente.

7A103 Oprema in sistemi za meritve in navigacijo, razen tistih iz točke 7A003, kot sledi, in posebej zanje
izdelane komponente:

a. inercijska ali druga oprema, ki uporablja merilce pospeška in žiroskope iz točk 7A001, 7A002,
7A101 in 7A102, in sistemi, ki takšno opremo obsegajo;

OPOMBA: V točki 7A103.a. ni vključena oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001, pri
kateri je tak merilec pospeška posebej izdelan in konstruiran kot MWD
senzor(Measurement While Drilling - merjenje med vrtanjem).

b. integrirani sistemi za meritve parametrov leta, ki obsegajo žirostabilizatorje ali avtomatske pilote, in
ki so izdelani ali modificirani za uporabo v sistemih iz točke 9A004 ali 9A104.

7A104 Žiro-astro kompasi in druge naprave, razen tistih iz točke 7A004, ki dajejo položaj ali orientacijo s
pomočjo avtomatskega sledenja nebesnim telesom ali satelitom, in posebej zanje izdelane komponente.

7A105 Sistemi za globalno določanje položaja (GPS) ali podobni satelitski sprejemniki, razen tistih iz točke
7A005, ki imajo zmožnost dajanja navigacijskih podatkov v naslednjih delovnih pogojih, in oprema,
izdelana ali prirejena za uporabo v sistemih iz točke 9A004 ali 9A104:

a. pri hitrostih več kot 515 m/s in
b. na višinah nad 18 km.

7A106 Višinometri, razen tistih iz točke 7A006, radarskih tipov ali tipov laserskih radarjev, ki so izdelani ali
prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 9A004 ali 9A104.

7A115 Pasivni senzorji za določanje usmerjanja na določen elektromagnetni vir (oprema za iskanje smeri) ali na
določeno značilnost terena, ki so izdelani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točk 9A004 ali 9A104.

OPOMBA: Ta točka zajema senzorje za naslednjo opremo:
a. za opremo za risanje obrisov terena;
b. za opremo s slikovnimi senzorji in
c. za interferometrsko opremo (interferometrija = merjenje valovni dolžin svetlobe).

7A116 Sistemi za nadzor letenja, ki so izdelani ali prirejeni za sisteme iz točke 9A004 ali 9A104 kot sledi:

a. hidravličnega, mehanskega, elektrooptičnega, elektromehanskega prostožičnega tipa;
b. oprema za nadziranje položaja.

7A117 “Servisi za vodenje”, uporabni v “projektilih”, z zmožnostjo doseganja sistemske natančnosti 3,33% ali
manj v obsegu 10 km ali manj znotraj 300 km.
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7B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

7B001 Oprema za testiranje, kalibriranje ali usklajevanje, izdelana posebej za opremo iz točke 7A,

razen opreme za I. ali II. stopnjo vzdrževanja.

Tehnični opombi:

1. I. stopnja vzdrževanja
Napako enote za inercijsko navigacijo se v letalu odkrije na podlagi znakov iz kontrolne in
prikazovalne enote ali s statusom sporočila iz ustreznega podsistema. Z upoštevanjem
proizvajalčevega navodila je mogoče lokalizirati razlog okvare na ravni zamenljive okvarjene
enote. Operator lahko odstrani to enoto in jo zamenja z rezervno.

2. II. stopnja vzdrževanja
Okvarjena enota se napoti v popravilo v delavnico (proizvajalčevo ali operatorjevo, v kolikor je
le-ta pooblaščen za II. stopnjo vzdrževanja). V delavnici se okvarjeno enoto testira na razne
ustrezne načine in tako ugotovi in lokalizira nadomestljiv modulski sklop, ki je povzročil
napako. Ta se odstrani in nadomesti z modulom iz operativne rezerve. Okvarjeni modul ( po
možnosti kompletna okvarjena enota) se pošlje proizvajalcu.

NAPOTILO: II. stopnja vzdrževanja ne zajema odstranitve merilcev pospeška ali žiro-
senzorjev iz modula.

7B002 Oprema, izdelana posebej za označevanje zrcal pri žiroskopih z obročnim “laserjem” kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 7B102.

a. merilci razpršljivosti z merilno natančnostjo 10 ppm ali manj (boljšo);
b. merilci obrisov z merilno natančnostjo 0,5 nm (5 angstromov) ali manj (boljšo).

7B003 Oprema, izdelana posebej za proizvodnjo opreme iz točke 7A

OPOMBA: Točka 7B003 vključuje:
a. testne postaje za nastavitev žiroskopov;
b. postaje za uravnovešanje dinamičnih žiroskopov;
c. postaje za testiranje zagona motorjev žiroskopov;
d. postaje za prepolnitev pri evakuaciji žiroskopov 
e . napeljava centrifug za pritrjevanje ležajev žiroskopov in
f. postaje za vstavljanje in nastavitev osi merilcev pospeška.

7B102 Reflektometri, izdelani posebej za označevanje zrcal laserskih žiroskopov, katerih merilna natančnost je
50 ppm ali manj (boljša).

7B103 Posebej izdelane “proizvodne zmogljivosti” za opremo iz točke 7A117.
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7C MATERIALI

Ni.

7D PROGRAMSKA OPREMA

7D001 “Programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za “razvoj” ali “proizvodnjo” opreme iz poglavij 7A ali
7B.

7D002 “Izvorne kode” za “uporabo” katerekoli opreme inercijske navigacije ali sistemov za vodenje (razen
sistemom s kardanskim prstanom), vključno inercijske opreme, ki jih točki 7A003 in 7A004 ne zajemata.

Tehnična opomba: Sistem za vodenje se od inercijskega navigacijskega sistema razlikuje po tem, da
sistem za vodenje daje položajne informacije in običajno ne daje podatkov o pospešku ali hitrosti,
kot to zagotavlja inercijski navigacijski sistem.

7D003 Druga “programska oprema” kot sledi:

a. “programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za izboljšanje operativnih lastnosti ali za
zmanjšanje sistemskih navigacijskih napak na stopnje, navedene v točkah 7A003 in 7A004;

b. “izvorne kode” sistemov hibridnih integriranih vezij, ki izboljšujejo operativne zmogljivosti ali
zmanjšujejo sistemske navigacijske napake na stopnje iz točke 7A003 s pomočjo neprekinjenega
kombiniranja inercijskih podatkov s katerimkoli od naslednjih navigacijskih podatkov:

1. z Dopplerjevo radarsko hitrostjo;
2. z referencami satelita za globalno določanje položaja (GPS) ali
3. s terensko podatkovno bazo;

c. “izvorna koda” integriranih letalskih ali projektilnih sistemov, ki kombinirajo podatke senzorjev in ki
izkoriščajo ekspertne sisteme na podlagi spoznanj;

d. “izvorne kode” za “razvoj”:

1. digitalnih sistemov za upravljanje leta - za optimiziranje smeri leta;
2. integriranih pogonskih sistemov in sistemov za nadzor letenja;
3. žičnih ali svetlobnih kontrolnih sistemov;
4. “aktivnih sistemov kontrole letenja”, ki preskakujejo napake ali pa imajo zmožnost ponovne

samokonfiguracije;
5. opreme za avtomatsko iskanje smeri
6. sistemov podatkov iz zraka na podlagi statičnih podatkov površja;
7. rastrirnih prikazovalnikov ali tridimenzionalnih prikazovalnikov,

e. “programska oprema” za računalniško podprto proizvodnjo, izdelana posebej za “razvoj” “aktivnih
sistemov za kontrolo letenja”, za helikopterske večosne krmilnike letenja po prenosni liniji ali po
svetlobi in za helikopterske protitorzijske sisteme krmiljenja z nadzorovanim kroženjem je našteta v
točkah 7E004.b., 7E004.c.1. in 7E004.c.2.
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7D101 “Programska oprema”, izdelana posebej za uporabo” opreme iz točk od 7A001do 7A006, 7A101 do
7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ali 7B103.

7D102 Integracijska “programska oprema” kot sledi:

a. integracijska “programska oprema” za opremo iz točke 7A103.b;

b. integracijska “programska oprema”, izdelana posebej za opremo iz toče 7A003 ali 7A103.a.

7D103 “Programska oprema, izdelana posebej za upodabljanje ali simulacijo “servisa za vodenje” iz točke
7A117 ali za njihovo konstrukcijsko integracijo v vesoljska plovila iz točke 9A004 ali v raziskovalne rakete
iz točke 9A104

OPOMBA: “Programska oprema” iz točke 7D103 ostane pod nadzorom tudi v kombinaciji s
posebej izdelanim hardwarom iz točke 4A102.

7E TEHNOLOGIJA

7E001 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj” opreme ali
“programske opreme” iz oddelkov 7A, 7B ali 7D.

7E002 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “proizvodnjo” opreme iz
oddelkov 7A ali 7B.

7E003 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za popravilo, obnovo ali remont
opreme iz točk od 7A001 do 7A004, razen za “tehnologijo” vzdrževanja, ki je neposredno povezana s
kalibriranjem odstranitvijo ali zamenjavo poškodovanih ali nepopravljivo pokvarjenih enot ali modulov v
“civilnem letalstvu”, kot to določata I. in II stopnja vzdrževanja (

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 7E003 ni vzdrževalna “tehnologija”, ki je neposredno
povezana s kalibriranjem, odstranjevanjem okvarjenih in nepopravljivih LRU in SRA ali z
njihovim nadomeščanjem v “civilnem letalstvu”, kot to določa Vzdrževalna raven I ali
Vzdrževalna raven II.
NAPOTILO: Glej tehnično opombo k točki 7B001.

7E004 Druga “tehnologija” kot sledi:

a. “tehnologija” za “razvoj” ali “proizvodnjo”:

1. opreme za avtomatsko iskanje smeri v zraku, ki deluje na frekvencah več kot 5 Mhz
2. podatkovnih sistemov (za podatke v zraku), ki temeljijo samo na statičnih podatkih s

površja, t.j. na podatkih, ki niso tipični podatki zračnih sond;
3. rastrirnih ali tridimenzionalnih prikazovalnikov za “letala”;
4. inercijskih navigacijskih sistemov ali žiro-astro kompasov, ki vsebujejo merilce pospeška ali

žiroskope iz točk 7A001 ali 7A002;
5. električnih aktuatorjev (t.j. elektromehanski, elektrohidrostatični in integrirani), izdelanih

posebej za “primarno kontrolo letenja”;
6. “anten iz optičnih senzorjev za kontrolo letenja”, izdelanih posebej za uporabo “aktivnih

sistemov za kontrolo letenja”.
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b. “Tehnologija” za “razvoj” “aktivnih sistemov za kontrolo letenja” kot sledi:

1. oblikovanja konfiguracije (zgradbe) medpovezav multiplih mikroelektronskih procesnih
elementov (računalniki na krovu) z namenom doseči “realnočasno obdelavo” pri
implementaciji zakonitosti kontrole;

2. kompenzacije krmiljenja senzorskih lokacij ali obremenitev letalskega ogrodja, t.j.
kompenzacij zaradi vibracij okolja senzorjev ali zaradi sprememb lokacije senzorjev od
središča gravitacije;

3. elektronskega upravljanja zalog podatkov ali sistemskih zalog za odkrivanje napak,
toleranco napak, izolacijo napak ali za rekonfiguracijo;
OPOMBA: Točka 7E004.b.3. ne zajema “tehnologije” za oblikovanje fizikalnih zalog.

4. kontrol letenja, ki omogočajo rekonfiguracijo moči med letom, in trenutnih kontrol za
realnočasno avtonomno kontrolo zračnega plovila;

5. integracij podatkov digitalne kontrole letenja, navigacije in kontrole pogona v digitalni
sistem upravljanja leta pri optimiziranju smeri leta;
OPOMBA: Predmet nadzora v točki 7E004.b. ni:

a. “razvojna”, “tehnologija” za integracijo podatkov digitalne kontrole
letenja, navigacije in pogonske moči v digitalni upravljalski sistem letenja
za “optimizacijo tirnice letenja” in

b. “razvojna” “tehnologija” “letalskih” instrumentalnih sistemov zgolj v VOR,
DME, ILS ali MLS navigacijo.

6. kontrol letenja s popolnim pooblastilom ali sistemov za upravljanje multisenzorskih misij, ki
vsebujejo tudi ekspertne sisteme na podlagi spoznanj

(Glede “tehnologije” digitalne kontrole stroja s popolnim pooblastilom (FADEC) glej
točko 9E003.a.10.)

c. “tehnologija” za “razvoj” helikopterskih sistemov kot sledi:

1. večosnih krmilnikov, ki v en kontrolni element kombinirajo funkcije najmanj dveh od
naslednjih kontrolnih elementov:
a. zbirne kontrole;
b. ciklične kontrole;
c. kontrole odklona.

2. “Cirkulacijsko krmiljenih protivrtilnih ali cirkulacijsko krmiljenih smernih nadzornih
sistemov”;

3. rotorjevih ploščatih vodnikov v stikalih, ki imajo “spremenljive zračne folije”, in ki se
uporabljajo v sistemih z individualno kontrolo.

7E101 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “uporabo” opreme iz točk od
7A001 do 7A006, od 7A101 do 7A106, od 7A115 do 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103
in od 7D101 do 7D103.

7E102 “Tehnologija” za zaščito letalskih in električnih podsistemov pred elektromagnetnimi pulzi (AMP) in
elektromagnetno interferenco (EMI) iz zunanjih virov kot sledi:

a. “tehnologija” za ustvarjanje ščitnih sistemov;
b. “tehnologija” za ustvarjanje konfiguracije odpornih električnih vezij in podsistemov;
c. “tehnologija” za ustvarjanje determinacij kriterijev odpornosti v podtočkah a. in b. zgoraj.

7E104 “Tehnologija” integracije podatkov kontrole letenja, vodenja in pogona v sistem upravljanja leta pri
optimizaciji tirnice raketnega sistema.
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SKUPINA 8
POMORSTVO

8A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

8A001 Podvodna vozila in podvodna plovila kot sledi:

OPOMBA: Glede nadzornega statusa opreme za podvodna vozila glej:
Skupino 5, “Varnost podatkov” - o komunikacijski opremi za enkripcijo (kodiranje)
Skupino 6 - o senzorjih;
Skupino 7 in 8 - o navigacijski opremi in
Skupino 8A o podvodni opremi.

a. podvodna vozila s posadko, omejena, namenjena za delovanje v globinah več kot 1.000 m;

b. podvodna vozila brez posadke, neomejena:

1. izdelana za “avtonomno obratovanje” in katerih dvižne zmogljivosti so:
a. 10% ali več njihove teže v zraku in
b. 15 kN ali več;

2. izdelana za delovanje v globinah več kot 1.000 m ali
3. a. v katerih je predvideno število posadke 4;

b. izdelana za “avtonomno obratovanje” 10 ali več ur;
c. z dosegom 25 morskih milj ali več in
d. dolžine 21 m ali manj.

Tehnični opombi:
1. V smislu točke 8A001.b. pomeni “avtonomno obratovanje” pomeni popolnoma pod

vodno gladino, brez cevi za zrak, ob delovanju vseh sistemov in križarjenju pri
minimalni hitrosti, pri čemer lahko podvodno vozilo varno uravnava globino samo z
uporabo globinskih načrtov, brez potrebe po podpori ladje ali podporne baze na
vodni površini, morskem dnu ali na obali ter z uporabo pogonskega sistema za
podvodno in površinsko uporabo.

2 V smislu točke 8A001.b. pomeni “doseg” polovico največje razdalje, ki jo podvodno
vozilo lahko doseže.

c. podvodna vozila brez posadke, omejena, namenjena za delovanje v globinah več kot 1.000 m:

1. izdelana za manevre z lastnim vijakom s pomočjo pogonskih ali odrivnih motorjev iz točke
8A002.a.2. ali

2. ki imajo podatkovno povezavo z optičnimi vlakni;

d. podvodna vozila brez posadke, neomejena:

1. izdelana za določanje smeri glede na katerokoli geografsko danost brez realnočasne
človeške pomoči;

2. ki imajo poveljniško povezavo ali povezavo akustičnih podatkov ali
3. ki imajo podatkovno ali poveljniško povezavo z optičnimi vlakni;

e. sistemi za reševanje iz oceana z dvižno zmogljivostjo več kot 5 MN, ki se uporabljajo za reševanje
objektov iz globin več kot 250 m, in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. da imajo dinamični sistem določanja položaja z zmožnostjo vzdrževanja položaja znotraj
kroga s premerom 20 m od točke, ki jo poda navigacijski sistem;
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2. da ima sisteme navigacije s pomočjo morskega dna in integracijske navigacijske sisteme
za globine več kot 1.000 m z natančnostjo določitve položaja znotraj 10 m od poprej
določene točke;

f. vozila za delovanje na vodni površini, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. maksimalno hitrost pri polni obremenitvi več kot 30 vozlov pri značilni višini valov 1,25
(stanje morja 3) ali več;

2. ublažitveni tlak več kot 3.830 Pa in
3. z razmerje izriva pri prazni in polni ladji manj kot 0,7;

g. vozila za delovanje na vodni površini z maksimalno hitrostjo pri polni obremenitvi več kot 40 vozlov
ali več pri značilni višini valov 3,25 (stanje morja 5)

h. gliserna plovila z aktivnimi sistemi za avtomatsko krmiljenje glisernih sistemov in z maksimalno
hitrostjo pri polni obremenitvi 40 vozlov ali več pri značilni višini valov 3,25 (stanje morja 5);

i. majhna hidroplanska plovila:

1. z izrivom pri polni obremenitvi več kot 500 ton in z maksimalno hitrostjo pri polni
obremenitvi več kot 35 vozlov pri značilni višini valov 3,25 (stanje morja 5) ali

2. z izrivom pri polni obremenitvi 1.500 ton in z maksimalno hitrostjo pri polni obremenitvi več
kot 25 vozlov pri značilni višini valov 4 m (stanje morja 6).

Tehnična opomba: “majhno vodno letalo ali plovilo” se določi po naslednjem obrazcu;
površina vodnega letala po operativnem načrtu manj 2 x (spodriv po operativnem načrtu)2/3. 

8A002 Sistemi in oprema kot sledi:

OPOMBA: Glede podvodnih komunikacijskih sistemov glej Skupino 5 - Telekomunikacije.

a. sistemi in oprema, izdelana ali prirejena posebej za podvodna vozila, ki so namenjena za
delovanje v globinah več kot 1.000 m kot sledi:

1. tlačna ohišja ali tlačne komore z največjim notranjim premerom več kot 1,5 m;
2. pogonske motorje na enosmerni tok ali odrivne motorje ;
3. centralni kabel s konektorji, ki uporablja optična vlakna in ima členke sintetične trdnosti;

b. sistemi, izdelani ali prirejeni posebej za avtomatsko kontrolo gibanja opreme v podvodnih vozilih iz
točke 8A001, ki uporabljajo navigacijske podatke in ki imajo servokontrole z zaprto zanko:

1. da omogočijo vozilu, da se giblje znotraj 10 m od poprej določene točke v vodnem stolpu;
2. za vzdrževanje položaja vozila znotraj 10 m od poprej določene točke v vodnem stolpu ali
3. za vzdrževanje položaja vozila znotraj 10 m med sledenjem kabla na ali pod morskim dnom;

c. penetratorji ali konektorji iz optičnih vlaken za komore;

d. sistemi za podvodno gledanje kot sledi:

1. a. televizijski sistemi, ki obsegajo kamero, opremo za osvetlitev, opazovanje in prenos,
in ki imajo resolucijsko mejo (merjeno na zraku) več kot 800 črt in so posebej
izdelani ali prirejeni za delovanje na daljinsko vodenje obratovanja v podvodnem
vozilu ali

b. podvodne televizijske kamere z resolucijsko mejo (merjeno na zraku) več kot 1.100
črt;

c. televizijske kamere za snemanje pri majhni svetlobi, izdelane ali prirejene posebej za
podvodno uporabo, ki imajo:
1. cevi za ojačenje slike iz točke 6A002.a.2.a. ali
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2. več kot 15.000 “aktivnih pixlov” na antenski niz.

Tehnična opomba: Resolucijska meja pri televiziji je mera vodoravne resolucije,
ki se običajno izraža s pojmom maksimalnega števila črt na višino slike,
razločljivih na testni sliki, uporabljajoč standard IEEE 208/1960 ali katerikoli
ekvivalentni standard.

2. sistemi, izdelani ali prirejeni posebej za daljinsko vodene operacije v podvodnem vozilu, ki
uporabljajo tehnike minimiziranja učinka razprševanja, vključno z iluminatorji in “laserskimi”
sistemi;

e. fotografske kamere za mirujoče podobe, izdelane ali prirejene posebej za podvodno rabo v
globinah do 150 m, s formatom filma 35 mm ali več in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. pisanje označb na film s pomočjo podatkov iz zunanjega vira;
2. z avtomatsko korekcijo žariščne razdalje ali
3. z avtomatsko krmiljeno kompenzacijo, izdelano posebej tako, da omogoča uporabo ohišja

podvodne kamere v globinah več kot 1.000 m;

f. sistemi za elektronsko slikanje, izdelani ali prirejeni posebej za podvodno rabo, z zmožnostjo
digitalnega shranjevanja več kot 50 eksponiranih slik;

g. sistemi za osvetljevanje, izdelani ali prirejeni posebej za podvodno rabo kot sledi:

1. stroboskopski sistem osvetljevanja z zmožnostjo izhodne svetlobne energije več kot 300 J
na blisk

2. sistem za osvetljevanje s pomočjo argonskega loka, izdelan posebej za uporabo v globinah
več kot 1.000 m;

h. “roboti”, izdelani posebej za podvodno rabo, krmiljeni s pomočjo uporabe namenskega
računalnika, “krmiljenega s shranjenim programom” in ki imajo katerokoli od naslednjih
značilnosti:

1. da imajo sisteme za krmiljenje “robota”, ki uporabljajo informacije senzorjev, ki merijo silo
ali vrtilni moment, uporabljen na zunanjem objektu, razdaljo do zunanjega objekta ali tip
med “robotom” in zunanjim objektom ali

2. da imajo zmožnost produkcije moči 250 N ali več in torzije 250 Nm ali več ter da vsebujejo
njihove strukture zlitine na podlagi titana ali “vlaknene ali filamentne” ali “sestavljene”
materiale.

i. daljinsko vodeni manipulatorji, izdelani posebej ali prirejeni za uporabo v podvodnih plovilih, ki
imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:

1. sisteme za upravljanje manipulatorja, ki uporabljajo informacije iz senzorjev, ki merijo vrtilni
moment moči, uporabljene za zunanjem objektu ali občutek stika manipulatorja z njim ali

2. da je krmiljen s pomočjo tehnike lastnik-suženj ali s pomočjo posebnega “s shranjenim
programom krmiljenega” računalnika in da ima možnost svobodnega gibanja 5 stopinj ali
več.
OPOMBA: Pri določanju svobodnega gibanja štejejo se vštevajo funkcije s

proporcionalno uporabo položajne povratnosti, ki se poslužujejo računalnika,
“krmiljenega s shranjenim programom"

j. pogonski sistemi, ki ne potrebujejo zraka, izdelani posebej za podvodno rabo kot sledi:

1. Braytonovi, Stirlingovi in Rankinovi ciklični pogonski sistemi, ki ne potrebujejo zraka, in ki
imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. sisteme za kemično odstranjevanje ali absorbcijo, izdelane posebej za

odstranjevanje ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in delcev iz
recirkuliranega izpuha stroja;
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b. sisteme, izdelane posebej za uporabo monoatomskega plina;
c. naprave ali sklope, izdelane posebej za zmanjševanje podvodnega hrupa pri

frekvencah pod 10 kHz in posebne naprave za blažitev sunkov ali
d. sisteme, izdelane posebej za:

1. izpostavljanje proizvodov reakcije ali reformacije goriva pritisku;
2. shranjevanje proizvodov reakcije in
3. razžarčenje proizvodov reakcije pod pritiskom 100 kPa ali več;

2. dieselski ciklični stroji, ki ne potrebujejo zraka, in ki imajo vse naslednje značilnosti:
a. sisteme za kemično odstranjevanje ali absorbcijo, izdelane posebej za

odstranjevanje ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in delcev iz
recirkuliranega izpuha stroja;

b. sisteme, izdelane posebej za uporabo monoatomskega plina;
c. naprave ali sklope, izdelane posebej za zmanjševanje podvodnega hrupa frekvenc

pod 10 kHz in posebne naprave za blažitev sunkov ali
d. posebej izdelane izpušne sisteme, ki proizvodov izgorevanja ne odvajajo

neprekinjeno;

3. pogonski sistemi z gorivnimi celicami, ki ne potrebujejo zraka, z izhodno močjo več kot 2
kW, in ki imajo katerokoli od naslednjih značilnosti:
a. da imajo naprave ali sklope, izdelane posebej za zmanjševanje podvodnega hrupa

frekvenc pod 10 kHz in posebne naprave za blažitev sunkov ali
b. sisteme, izdelane posebej za:

1. izpostavljanje proizvodov reakcije ali reformacije goriva pritisku;
2. shranjevanje proizvodov reakcije in
3. razžarčenje proizvodov reakcije pod pritiskom 100 kPa ali več;

4. sistemi od zraka neodvisnih strojev s Stirlingovim ciklom, ki imajo ve naslednje značilnosti:
a. naprave ali ohišja, izdelana posebej za zmanjševanje podvodnega hrupa v

frekvencah pod 10 kHz ali posebej vgrajene naprave za blažitev udarcev in
b. posebej izdelane izpušne sisteme, ki sproščajo proizvode zgorevanja proti pritisku

100 kPa ali več.

k. letve, sifone in ščite kot sledi:

1. izdelani za izrivne pritiske 3.830 Pa ali več, ki delujejo pri značilni višini valov 1,25 m (stanje
morja 3) ali več in ki so posebej izdelani za vozila za delovanje na vodni površini iz točke
8A001.f.;

2. izdelani za izrivne pritiske 6.224 Pa ali več, ki delujejo pri značilni višini valov 3,25 m (stanje
morja 5) ali več in ki so posebej izdelani za vozila za delovanje na vodni površini iz točke
8A001.g.;

l. dvižni ventilatorji nazivne moči več kot 400 k, izdelani posebej za vozila za delovanje na vodni
površini iz točk 8A001.f., g., h. ali i.;

m. popolnoma potopljene nadsonančne ali podsonančne hidrofolije, izdelane posebej za plovila iz
točke 8A001.h;

n. aktivni sistemi, izdelani posebej ali prirejeni za avtomatski nadzor nad samogibanjem plovil iz točk
8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. ali 8A001-i- v vodi;

o. sistemi vodnih propelerjev, pogonski sistemi in sistemi za zmanjševanje hrupa kot sledi: 

1. sistemi prenosa moči za vodne propelerje kot sledi, posebej izdelani za površinska vodna
plovila, hidrofolije ali majhna vodna letala iz točk 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. ali
8A001.i.:
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a. superresonančni, superventilirani, delno potopljeni ali gladino rezajoči propelerji
nazivne moči več kot 7,5MW;

b. sistemi nasprotnosmerno vrtečih se propelerjev nazivne moči več kot 15 MW;
c. sistemi, ki uporabljajo tehnike predvrtinčenja ali povrtinčenja za umirjanje toka,

preden se usmeri v propeler;
d. lahka redukcijska sklopka visokih zmogljivosti (s faktorjem K več kot 300);
e. sistem prenosa moči, v katerem so komponente iz “sestavljenih” materialov z

zmožnostjo prenosa več kot 1 MW moči;

2. sistemi vodnih propelerjev, pogonski sistemi in sistemi za prenos, izdelani za uporabo v
plovilih, kot sledi:
a. propelerski sistemi z krmiljenim nagibom in sistemi pest za več kot 30 MW;
b. notranje s tekočino hlajeni električni pogonski stroji z izhodno močjo več kot 2,5

MW;
c. “superprevodniški” pogonski stroji in stroji s stalnim magnetom z izhodno močjo več

kot 0,1 MW;
d. sistemi prenosa moči, ki vsebujejo komponente iz “sestavljenih” materialov, z

zmožnostjo prenosa več kot 2 MW in
e. ventilirani propelerski sistemi za več kot 2,5 MW;

3. sistemi za zmanjšanje hrupa, ki se uporabljajo v plovilih s 1.000 ali več tonami izpodriva kot
sledi:
a. sistemi za zmanjšanje hrupa, ki dušijo pri frekvencah pod 500 Hz in ki sestoje iz

akustičnih okvirov za akustično izolacijo dieselskih motorjev, zaporedij dieselskih
generatorjev, plinskih turbin, zaporedij plinskoturbinskih generatorjev, pogonskih
motorjev ali redukcijskih pogonskih sklopk, in ki so izdelani za zvočno ali vibracijsko
izolacijo ter imajo mase za več kot 30% mase opreme za vgradnjo;

b. sistemi za aktivno zmanjševanje ali popolno dušenje hrupa ali magnetni ležaji, ki so
posebej izdelani za sisteme za prenos moči, in ki imajo sisteme elektronskega
krmiljenja z zmožnostjo aktivnega zmanjšanja vibracij opreme z ustvarjanjem in
usmerjanjem protizvočnih ali protivibracijskih signalov neposredno na vire.

p. pogonski sistemi z reaktivnim črpanjem z izhodno močjo več kot 2,5 MW, ki uporabljajo tehniko
divergentnosti dulcev in toka z namenom izboljšati učinek pogona ali zmanjšati podvodni hrup, ki
ga povzroča pogon;

q. aparati za potapljanje in podvodno plavanje z zaprtim ali polzaprtim krogotokom.

OPOMBA: Predmet nadzora v točki 8A002.q. niso posamezni aparati za osebno uporabo,
če jih spremlja njihov uporabnik.

8B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

8B001 Vodni tuneli z lastnim šumom manj kot 100 dB (glede na 1 mikropascal, 1 Hz) v frekvenčnem obsegu 0
do 500 Hz, ki so izdelani za merjenje zvočnega polja, ki ga ustvarja tok vode okoli modelov pogonskih
sistemov.

8C MATERIALI

8C001 Sintaktična pena za podvodno uporabo:

a. ki je izdelana za morske globine več kot 1.000 m in
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b. gostote manj kot 561 kg/m3.

Tehnična opomba: Sintaktična pena sestoji iz votlih kroglic iz plastike ali stekla, vloženih v smolni
matriks.

8D PROGRAMSKA OPREMA

8D001 “Programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za “razvoj”, “proizvodnjo” ali “uporabo” opreme ali
materialov iz točk 8A, 8B ali 8C.

8D002 Specifična “programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za “razvoj”, “proizvodnjo”, popravilo,
obnovo ali remont propelerjev, izdelanih posebej za zmanjševanje podvodnega hrupa.

8E TEHNOLOGIJA

8E001 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji” namenjena za “razvoj” ali “proizvodnjo”
opreme in materialov iz točk 8A, 8B ali 8C.

8E002 Druga “tehnologija” kot sledi:

a. “tehnologija” za “razvoj”, “proizvodnjo”, popravilo, obnovo in remont propelerjev, izdelanih
posebej za zmanjševanje podvodnega hrupa;

b. “tehnologija” za obnovo ali remont opreme iz točk 8A001 ali 8A002.b., j., o. ali p.
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SKUPINA 9
POGONSKI SISTEMI, VESOLJSKA PLOVILA IN SORODNA OPREMA

9A SISTEMI, OPREMA IN KOMPONENTE

9A001 Zračni plinskoturbinski motorji, ki vsebujejo katerokoli tehnologijo iz točke 9E003.a. kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A101.

a. ki niso odobreni za rabo v specifičnem “civilnem letalstvu”, za katerega so namenjeni;
b. ki nimajo potrdila “civilnih letalskih oblasti” za rabo v civilnem letalstvu;
c. ki so izdelani za križarjenje s hitrostjo več kot 1,2 macha več kot 30 minut.

9A002 Pomorski plinskoturbinski motorji, katerih neprekinjena nazivna moč je po ISO standardu 24.245 kW ali
več in katerih specifična poraba goriva je manj kot 0,219 kg/kWh v katerikoli točki med 35 in 100% moči
ter posebej zanje izdelane naprave in komponente.

OPOMBA: Izraz “pomorski plinskoturbinski motorji” zajema tiste plinskoturbinske motorje s
poreklom v industriji ali letalstvu, ki so prirejeni za pogon plovil ali proizvodnjo krovne
energije.

9A003 Posebej izdelane naprave in komponente, ki vsebujejo katerokoli tehnologijo iz točke 9E003.a., za
naslednje sisteme plinskoturbinskih motorjev:

a. iz točke 9A001 ali
b. katerih poreklo izdelave ali proizvodnje sta proizvajalcu neznana.

9A004 Vesoljske ladje ali “vesoljska plovila” (brez tovora)

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A104.

OPOMBA: Glede nadzornega statusa blaga, ki sestavlja tovor “vesoljskega plovila”, glej ustrezne
skupine.

9A005 Sistemi raketnega pogona na tekoče gorivo, ki vsebujejo katerikoli sistem ali komponente iz točke
9A006.

NAPOTILO: Glej tudi točki 9A105 in 9A119.

9A006 Sistemi in komponente, izdelani posebej za sisteme raketnega pogona na tekoče gorivo kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točki 9A106 in 9A108.

a. kriogenski hladilniki, kriogenski toplovodi ali kriogenski sistemi, izdelani posebej za uporabo v
vesoljskih plovilih in z zmožnostjo restriktivne izgube kriogenske tekočine manj kot 30% na leto;
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b. kriogenski kontejnerji ali zaprti hladilni sistemi z zmožnostjo hlajenja na temperature 100 K (-
173°C) ali manj za “letala”, ki zmorejo zdržema leteti s hitrostjo več kot 3 mache, vesoljske ladje in
“vesoljska plovila”.

c. sistemi za shranjevanje ali prenos vodika;

d. visokotlačne turbočrpalke (več kot 17,5 Mpa), komponente teh črpalk in pripadajoči plinski
generatorji ali ekspanzijski ciklični turbinski sistemi;

e. visokotlačne izrivne komore (več kot 10,6 Mpa) in dulci zanje;

f. sistemi za shranjevanje goriva, ki uporabljajo princip kapilarne vsebnosti ali pozitivne ekspulzije
(t.j. z gibkimi mehovi);

g. injektorji za tekoča goriva s premerom odprtine 0,381 mm ali manj, izdelani posebej za raketne
stroje na tekoče gorivo;

h. ogljik-ogljikove potisne komore v enem kosu in izhodni stožci iz ogljik-ogljika v enem kosu z
gostoto več kot 1,4 k/cm3 in z napetostno jakostjo 48 MPa.

9A007 Sistemi raketnega pogona na trdo gorivo, ki imajo katerokoli od naslednjih lastnosti:

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A119.

a. skupno impulzno zmogljivost več kot 1,1 Mns ali

b. specifični impulz 2,4 kNs/kg ali več, kadar je tok dulca usmerjen v okolje na nadmorski višini 0 in
pri prilagojenem tlaku komore 7 Mpa;

c. stopenjsko masno frakcijo več kot 88% in

d. katerokoli od komponent iz točke 9A008 ali

e. sistem vezave goriva in izolacije, ki uporablja zasnovo neposredne vezave motorja zaradi
vzpostavitve trdne mehanske vezi ali prepreke zoper kemičnim premikom med trdim gorivom in
izolacijo ohišja motorja.

Tehnična opomba: V smislu številke 9A007.e. pomeni “neposredna vezava motorja”
povezavno moč, ki je enaka ali večja od moči goriva.

9A008 Komponente, izdelane posebej za sistem raketnega pogona na trdo gorivo kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A108.

a. sistem vezave goriva in izolacije, ki uporablja vstavke zaradi vzpostavitve trdne mehanske vezi ali
prepreke zoper kemičnim premikom med trdim gorivom in izolacijo ohišja motorja.

b. ohišja motorjev iz filamentnih “sestavljenih” materialov s premerom večjim od 0,61 m ali z
razmerjem strukturalne učinkovitosti (PV/W) več kot 25 km.

Tehnična opomba: “Razmerje strukturalne učinkovitosti” OV/W) je tlak eksplozije (P),
pomnožen s prostornino plovila (V), deljeno s skupno tlačno maso plovila (W).

c. dulci s stopnjami izriva več kot 45 kN ali s hitrostjo erozije vratu dulca manj kot 0,075 mm/s;

d. vektorski krmilni sistemi premičnih dulcev ali sekundarnega polnjenja s tekočino z zmožnostjo:
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1. gibanja po vseh oseh za (+-) 5o;
2. kotne vektorske rotacije 20o/s ali več ali
3. kotnega vektorskega pospeška 40o/s ali več.

9A009 Sistemi hibridnega raketnega pogona s:

NAPOTILO: Glej tudi točki 9A109 in 9A119.

a. skupno impulzno zmogljivostjo več kot 1,1 Mns ali
b. z izrivno stopnjo več kot 220 kN pri izrivu v vakuumsko okolje.

9A010 Posebej za pogonske sisteme vesoljskih ladij ali vesoljskih plovil izdelane komponente in ogrodja kot
sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točki 1A002 in 9A110.

a. komponente in strukture, katerih masa posamično presega 10 kg, izdelane posebej za vesoljska
plovila in ki so izdelane z uporabo kovinskih “sestavljenih” “matriksov”, organskih “sestavljenih”
materialov, keramičnega “matriksa” ali materialov, vmesno ojačenih s kovinami iz točke 1C007 ali
1C010;

OPOMBA: Omejitev mase se ne nanaša na konice.

b. komponente in strukture, izdelane posebej za pogonske sisteme vesoljskih plovil iz točk od
9A005 do 9A009 in ki so izdelane z uporabo kovinskih “sestavljenih” “matriksov”, organskih
“sestavljenih” materialov, keramičnega “matriksa” ali materialov, vmesno ojačenih s kovinami iz
točke 1C007 ali 1C010;

c. strukturne komponente in izolacijski sistemi, izdelani posebej za aktivni nadzor nad dinamičnimi
reakcijami ali raztezanje struktur “vesoljskih plovil”;

d. pulzni raketni stroji na tekoče gorivo z razmerjem potisne moči napram masi enakim ali večjim od 1
kN/kg in z reakcijskim časom (časom, potrebnim za dosego 90% celotne nazivne potisne moči)
manj kot 30 ms.

9A011 Ramjet, scramjet ali kombinirani ciklični motorji ter posebej zanje izdelane komponente.

NAPOTILO: Glej tudi točki 9A111 in 9A118.

9A101 Turboreaktivni in turboventilacijski motorji majhne teže (vključno motorji s turbokomponentami), ki so
uporabni v “projektilih”, razen tistih iz točke 9A001 kot sledi:

a. motorji, ki imajo obe naslednji lastnosti:

1. maksimalno izrivno vrednost več kot 1.000 N (doseženo na nevgrajenem motorju), razen
motorjev z dovoljenjem za civilno rabo z maksimalno izvirno vrednostjo več kot 8.890 N
(doseženo na nevgrajenem motorju) in

2. specifično porabo goriva 0,13 kg/uro (v statičnih in standardnih pogojih nadmorske višine
0) ali

b. motorji, izdelani ali prirejeni za uporabo v “projektilih”.



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6265

9A104 Sondirne rakete z dosegom najmanj 300 km.

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A004.

9A105 Motorji za raketni pogon na tekoče gorivo kot sledi:

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A119.

a. motorji za raketni pogon na tekoče gorivo, uporabni v “projektilih”, razen tistih iz točke 9A005, s
skupno impulzno zmogljivostjo 1,1 Mns ali več;

b. motorji za raketni pogon na tekoče gorivo, uporabni v “projektilih” z dosegom 300 km ali več,
razen tistih iz točke 9A005 ali 9A105, s skupno impulzno zmogljivostjo 0,841 Mns ali več.

9A106 Sistemi in komponente, razen tistih iz točke 9A006, ki so uporabni v “projektilih”, in ki so izdelani posebej
za sisteme raketnega pogona na tekoče gorivo:

a. odstranljivi vstavki za izrivne ali izgorevalne komore;

b. raketni dulci;

c. vektorski krmilni podsistemi izriva;

Tehnična opomba: Primeri načinov doseganja krmiljenja potiska iz točke 9A106 so:
1. gibljive konice;
2. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;
3. prestavljiv stroj ali konica;
4. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde) ali
5. potisne zanke.

d. sistemi za krmiljenje tekočih ali brozgastih goriv (vključno oksidizerjev) in posebej zanje izdelane
komponente, ki so izdelane ali prirejene za delovanje v okolju vibracij večjih od 10 g rms med 20
in 2.000 Hz.

OPOMBA: Edini servo valji in črpalke, ki jih zajema ta točka, so naslednje:
a. servo valji, namenjeni za hitrost toka 24 litrov na minuto ali več, katerih

aktivacijski čas je krajši od 100 ms;
b. črpalke za tekoča goriva s potisno močjo 8.000 rpm ali več ali s tlakom

praznjenja 7 Mpa ali več.

9A107 Raketni motorji na trdo gorivo, uporabni v “projektilih” z dosegom 300 km ali več, razen tistih iz točke
9A007, katerih skupna impulzna zmogljivost je 0,841 Mns ali več.

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A119.

9A108 Komponente, razen tistih iz točke 9A008, uporabne v “projektilih” in posebej izdelane za sisteme
raketnega pogona na trdo gorivo kot sledi:

a. ogrodja raketnih motorjev, “notranja izolacija” in “izolacija” zanjo;

b. raketni dulci;

c. vektorski krmilni podsistemi izriva;
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Tehnična opomba: Primeri metod doseganja vektorskega krmiljenja izriva iz točke 9A106.c.
so:

1 gibljivi dulci;
2. sekundarno vbrizgavanje tekočine ali plina;
3. premični motor ali dulec;
4. odklon toka izpušnih plinov (reaktivna krila ali sonde) ali
5. izrivne zanke.

9A109 Hibridni raketni motorji, uporabni v “projektilih”, razen tistih iz točke 9A009 ter posebej zanje izdelane
komponente.

NAPOTILO: Glej tudi točko 9A119.

9A110 Sestavljene strukture, laminati in proizvodi iz njih, razen tistih iz točke 9A010, ki so izdelani posebej za
uporabo v sistemih iz točke 9A004 ali 9A104 ali v podsistemih iz točk 9A005, 9A007, 9A105.a., od
9A106 do 9A108, 9A116 ali 9A119, in s smolo impregnirane vlaknene preprege ter s kovino prevlečene
predoblike vlaken zanje, izdelane bodisi z organskim matriksom, bodisi s kovinskim matriksom ob
uporabi vlaknenih ali filamentnih ojačitev, in katerih napetostna jakost je večja od 7,62 x 104 m, specifični
modul pa večji od 3,18 x 106 m.

NAPOTILO: Glej tudi točko 1A002.

9A111 Pulzni reaktivni motorji, uporabni v “projektilih”, in posebej zanje izdelane komponente:

NAPOTILO: Glej tudi točki 9A011 in 9A118.

9A115 Pomožna oprema izstrelišča, izdelana ali prirejena posebej za sisteme iz točke 9A004 ali 9A104 kot
sledi:

a. aparati in naprave za upravljanje, nadzor in sproženje izstrelitve;

b. vozila za transport, upravljanje, nadzor in sproženje izstrelitve.

9A116 Povratna vozila, uporabna v “projektilih”, in posebej zanje izdelana ali prirejena oprema kot sledi:

a. povratna vozila;

b. toplotni ščiti in komponente zanje iz keramike ali zamenljivega materiala;

c. toplotni odtoki in komponente zanje, izdelani iz lahkih materialov z veliko toplotno kapaciteto;

d. elektronska oprema, izdelana posebej za povratna vozila.
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9A117 Mehanizmi za združevanje in razdruževanje ter medstopnje, uporabni v “projektilih”.

9A118 Naprave za uravnavanje zgorevanja, uporabne v motorjih, ki so uporabni v “projektilih” iz točke 9A011 ali
9A111.

9A119 Posamezne raketne stopnje, uporabne v “projektilih” z dosegom 300 km ali več, razen tistih iz točk
9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 in 9A109.

9B OPREMA ZA TESTIRANJE, PREGLED IN PROIZVODNJO

9B001 Oprema, obdelave in napeljave, namenjene posebej za proizvodnjo platic plinskih turbin, vetrovnic in za
vlivanje okovja kot sledi:

a. oprema za neposredno strjevanje in oprema za kristalno vlivanje in
b. keramični strženi in školjke.

9B002 Realnočasni kontrolni sistemi, merilne naprave (vključno senzorji) ali oprema za avtomatsko pridobivanje
in obdelavo podatkov, izdelani posebej za razvoj plinskoturbinskih motorjev, naprav ali komponent, ki
vsebujejo tehnologije iz točke 9E003.a.

9B003 Oprema, izdelana posebej za proizvodnjo ali testiranje sifonov plinskih turbin, namenjenih za delovanje
pri hitrostih več kot 335 m/s, in za izdelovanje posebnih delov in pribora zanje.

9B004 Orodja, šablone in napeljave za polvodniško spajanje “superzlitinskih” ali titanovih komponent plinskih
turbin iz točk 9E003.a.3. ali 9E003.a.6.

9B005 Realnočasni kontrolni sistemi, merilne naprave (vključno senzorji) ali oprema za avtomatsko pridobivanje
in obdelavo podatkov, izdelani posebej za uporabo v vetrovnikih ali napravah:

NAPOTILO: Glej tudi točko 9B105.

a. v vetrovnikih, namenjenih za hitrosti 1,2 macha ali več, razen v tistih, izdelanih posebej za
izobraževanje in katerih dimenzija testnega dela (merjena bočno) je 250 mm;

Tehnična opomba: “Dimenzija testnega dela” v točki 9B005.a. pomeni premer kroga, stranice
ali kvadrata, ali pa najdaljše stranice pravokotnika na najširšem delu testnega položaja.

b. v napravah za simulacijo okolja za tokove hitrosti več kot 5 machov, vključno tunele za vroče
brizganje, tunele s plazemskim lokom, cevi za sunke, tunele za sunke, plinske tunele in puške za
svetlobni plin;

c. v vetrovnikih in vetrovnih napravah, razen dvodimenzionalnih, z zmožnostjo simulacije
Reynoldovega števila toka več kot 25 x 106.

9B006 Posebej izdelana oprema za testiranje zvočnih vibracij z zmožnostjo vzpostavitve zvočnega tlaka 160 dB
ali več (glede na 20 mikropascalov), z nazivno izhodno močjo 4 kW ali več pri temperaturi testne celice
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več kot 1.273 K (1.000°C) ter posebej izdelani pretvorniki, raztezna merila, merilci pospeška, toplotni
členi in kvarčni grelci zanje.

NAPOTILO: Glej tudi točko 9B106.

9B007 Oprema, izdelana posebej za pregled celovitosti raketnih motorjev, in ki se poslužuje nedestruktivnih
tehnik testiranja (NDT) ali drugih temeljnih fizikalnih analiz ter analiz s pomočjo žarkov X.

9B008 Pretvorniki, izdelani posebej za neposredne meritve frikcije zunanje plasti stene testnega toka s
stagnacijsko temperaturo več kot 833 K (560°C).

9B009 Obdelavni postopki, namenjeni posebej za metalurgijo prahu za rotorske komponente plinskoturbinskih
motorjev, katerih delovanje je odporno proti sunkom stopnje 60% skrajne napetostne jakosti ali več pri
temperaturi 873 K (600°C) ali več.

9B105 Vetrovniki za hitrosti 0,9 macha ali več, uporabni za “projektile” in njihove podsisteme.

NAPOTILO: Glej tudi točko 9B005.

9B106 Okoljske in neme sobe kot sledi:

a. okoljske sobe z zmožnostjo simulacije naslednjih pogojev leta:

1. vibracij 10 g RMS ali več med 20 in 2.000 Hz ter posredne sile 5 kN in:
2. višino 15.000 m ali več ali
3. temperaturo od najmanj 223 K (-50°C) do 398 K (+125°C);

b. neme sobe z zmožnostjo simulacije naslednjih pogojev leta:

1. zvočnega okolja s splošnim zvočnim tlakom 140 dB ali več (glede na 20 mikropascalov) ali
z nazivno izhodno močjo 4 kW ali več in:

2. višino 15.000 m ali več ali
3. temperaturo od najmanj 223 K (-50°C) do 398 K (+125°C).

9B115 Posebej izdelana “proizvodna oprema” za sisteme, podsisteme in komponente iz točk od 9A005 do
9A009, 9A011, 9A101, od 9A105 do 9A109, 9A111 in od 9A116 do 9A119.

9B116 Posebej izdelane “proizvodne zmogljivosti” za sisteme, podsisteme in komponente iz točk od 9A005 do
9A009, 9A011, 9A101, od 9A105 do 9A109, 9A111 in od 9A116 do 9A119.

9B117 Testne mize ali stojala za rakete ali raketne motorje na tekoča ali trda goriva, ki imajo katerokoli od
naslednjih lastnosti:

a. zmogljivost obvladovanja več kot 90% izriva ali
b. zmožnost hkratnega merjenja treh aksialnih izrivnih komponent.
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9C MATERIALI

9C110 S smolo impregnirane vlaknene preprege in s kovino prevlečene predoblike vlaken zanje, za sestavljene
strukture, laminate in proizvode iz točke 9A110, izdelane iz organskega ali kovinskega matriksa z
uporabo vlaknenih ali filamentnih ojačitev s “specifično napetostno jakostjo” večjo od 7,62 x 104 in s
“specifičnim modelom” večjim od 3,18 x 106 m.

NAPOTILO: Glej tudi točki 1C010 in 1C210.

OPOMBA: Edine s smolo impregnirane preprege, ki jih določa točka 9C110, so tiste, ki
uporabljajo smole s točko steklenitve (Tg), po vulkanizaciji, ki je višja od 418 K (145°C),
merjeno po metodi ASTM D4065 ali po ekvivalentni drug metodi.

9D PROGRAMSKA OPREMA

9D001 “Programska oprema”, potrebna za “razvoj” opreme ali “tehnologije” iz točk 9A, 9B ali 9E003.

9D002 “Programska oprema”, potrebna za “proizvodnjo” opreme iz točk 9A ali 9B.

9D003 “Programska oprema”, potrebna za “uporabo” digitalnega elektronskega krmiljenja motorja s polnim
pooblastilom (FADEC) za pogonske sisteme iz točke 9A ali za opremo iz točke 9B kot sledi:

a. “programska oprema” v digitalnih elektronskih kontrolah pogonskih sistemov, v instrumentariju za
testiranje v vesolju in za testiranje motorjev za vsesavanje zraka;

b. “programska oprema” za preskakovanje napak, ki se uporablja v sistemu FADEC za pogonske
sisteme ter pripadajoča testna oprema.

9D004 Druga “programska oprema” kot sledi:

a. “programska oprema” iz točk 2D ali 3D, primerna za podatke vetrovnika ali testa letenja, potrebne
za podrobno uprizarjanje toka motorja;

b. “programska oprema” za testiranje zračnih plinskoturbinskih motorjev, naprav ali komponent,
izdelana posebej za realnočasno zbiranje, redukcijo in analizo podatkov in z zmožnostjo
povratnega krmiljenja, vključno dinamične prilagoditve testiranega predmeta ali testnih pogojev
med testiranjem;

c. “programska oprema”, izdelana posebej za nadzor nad smernim strjevanjem ali vlivanjem
posameznega kristala;

d. “programska oprema” v “izvorni kodi”, “objektni kodi” ali strojni kodi, potrebna za “uporabo”
sistema aktivne kompenzacije pri krmiljenju reg rotorjevih platic.

Tehnična opomba: Točka 9D004.f. ne zajema “programske opreme”, ki jo vsebuje nenašteta
oprema ali ki je potrebna za vzdrževalne dejavnosti, povezane s kalibriranjem ali popravilom
sistemov aktivne kompenzacije krmiljenja.
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9D101 “Programska oprema”, izdelana posebej za “uporabo” blaga iz točk 9B105, 9B106, 9B116 ali 9B117.

9D103 “Programska oprema”, izdelana posebej za izdelovanje modelov, simulacijo ali sestavljanje sistemov iz
točk 9A004 ali 9A104 oziroma podsistemov iz točk 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A106, 9A108, 9A116 ali
9A119.

OPOMBA: “Programska oprema” iz točke 9D103 ostane predmet nadzora tudi v primeru, da je
kombiniran s posebej izdelanim hardwarom iz točke 4A102.

9D104 “Programska oprema”, izdelana ali prirejena posebej za “uporabo” proizvodov iz točk 9A001, 9A005,
9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c.,
9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 ali 9A118.

9D195. “Programska oprema” za koordinacijo funkcij več kot enega podsistema, izdelana posebej za “uporabo”
v vesoljskih plovilih iz točke 9A004 ali v raziskovalnih raketah iz točke 9A104.

9E TEHNOLOGIJA

OPOMBA: “Razvoj” ali “proizvodnja” “tehnologije”iz točke 9E ostane predmet nadzora tudi v
primeru, da se “uporablja” za popravila, obnovo ali remont. Iz nadzora so izvzeti:
tehnični podatki, skice ali dokumentacija za vzdrževanje, ki je v neposredni povezavi s
kalibriranjem, odstranitvijo ali zamenjavo poškodovane ali nepopravljive enote,
vključno z zamenjavo kompletnega motorja ali njegovega modula.

9E001 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj” opreme ali
“programske opreme” iz točk 9A001.c., od 9A004 do 9A011, 9B ali 9D.

9E002 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “proizvodnjo” opreme iz točk
9A001.c., od 9A004 do 9A011 in iz poglavja 9B.

NAPOTILO: Glede “Tehnologije” za popravila struktur, laminatov in materialov, ki so predmet
nadzora, glej točko 1E002.f.

9E003 Druga “tehnologija” kot sledi:

a. “tehnologija”, “potrebna” za “razvoj” ali “proizvodnjo” naslednjih komponent ali sistemov
plinskoturbinskih motorjev:

1. smerno strjevanih platic plinskih turbin ali okov, namenjenih za obratovanje pri
temperaturah plinskega toka 1.539 K (1.320°C) ali več;

2. posameznih kristalnih platic ali okov;
3. komponent, izdelanih iz:

a. organskih “sestavljenih” materialov, ki vzdržijo temperature nad 588 K (315°C);
b. kovinskega “matriksa”, “sestavljenih” materialov, keramičnega “matriksa” ali s kovino

vmesno ojačenih materialov iz točke 1C007 ali
c. “sestavljenih” materialov iz točke 1C010 ali če so izdelani iz smol iz točke 1C008.

4. nehlajenih platic turbin ali drugih komponent, namenjenih za uporabo pri temperaturah
plinskega toka 1.323 K (1.050°C) ali več;
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5. hlajenih platic turbin ali drugih komponent, razen tistih iz točke 9E003.a.1.,namenjenih za
uporabo pri temperaturah plinskega toka 1.643 K (1.370°C) ali več;

6. kombinacij zračnih folij z disknimi platicami z uporabo trdnega spajanja;
7. komponent plinskoturbinskih motorjev z uporabo “tehnologije” “difuzijske vezave”, opisane

v točki 2E003.b.;
8. rotacijske komponente plinskoturbinskih motorjev s pomočjo materialov za metalurgijo

prahu iz točke 1C002.b.;
9. FADEC za plinskoturbinske motorje in motorje s kombiniranim ciklom ter sorodne

diagnostične komponente, senzorji in posebej izdelane komponente;
10. nastavljiva geometrija iztoka in pripadajoči sistemi krmiljenja za:

a. turbine plinskega generatorja;
b. ventilacijske ali napajalne turbine;
c. vrtljivi dulci;
OPOMBI:
1. Nastavljiva geometrija iztoka in pripadajoči krmilni sistemi ne vključujejo vodilnih

kril, spremenljivih nagibnih ventilatorjev, spremenljivih statorjev ali valjev za
kompresorje.

2. Predmet nadzora po točki 9E003.a. ni “razvoj” ali proizvodnja “tehnologije” za
nastavljivo geometrijo iztoka za povratne sunke.

11. votle platine turbin brez ločnih opor.

b. “Tehnologija”, “potrebna” za “razvoj” in “proizvodnjo”:

1. aeromodelov za vetrovnike, opremljenih z neintruzivnimi senzorji z zmožnostjo prenosa
podatkov od senzorjev v sistem za pridobivanje podatkov;

2. propelerskih platic ali propelerskih vijakov iz “sestavljenih” materialov z zmožnostjo
absorbcije več kot 2.000 kW pri hitrosti leta več kot 0,55 macha;

c. “Tehnologija”, “potrebna” za “razvoj” ali “proizvodnjo” komponent plinskoturbinskih motorjev s
pomočjo vrtanja z “laserjem”, vodnim snopom ali postopkom ECM/EDM, z namenom izvrtati
luknje:

1. a.  globine, več kot štirikrat večje od premera;
b. premera manj kot 0,76 mm in
c. s kotnim upadanjem manj kot 25o ali

2. a.  globine, več kot petkrat večje od premera;
b. premera manj kot 0,4 mm in
c. s kotnim upadanjem manj kot 25o;

Tehnična opomba: V smislu točke 9E003.c. se meri kotno upadanje od
ravninske tangente do površine na točki, kjer os luknje vstopa v površino.

d. ”Tehnologija”, “potrebna” za “razvoj” ali “proizvodnjo” helikopterskih sistemov prenosa moči ali
sistemov prenosa moči nihajočega rotorja ali nihajočega krila pri “letalih”:

1. z zmožnostjo obratovanja 30 minut ali več brez podmazovanja ali
2. z razmerjem med vhodno močjo in težo 8,87 kW/kg ali več;

e. 1. “tehnologija” za “razvoj” ali “proizvodnjo” pogonskih sistemov vzajemnega pogona
dieselskih motorjev vozil za površinsko uporabo, ki imajo vse naslednje lastnosti:

a. prostornino 1,2 m3 ali manj;
b. povprečno izhodno moč več kot 750 kW po standardu 80/1269/EEC, ISO 2534

ali po enakovrednem standardu in
c. gostoto moči več kot 700 kW/m3 prostornine;

Tehnična opomba: Prostornina je zmnožek med tremi pravokotnimi dimenzijami,
izmerjenimi na naslednji način:
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Dolžina: dolžina od prednje ročice ročične gredi do sprednje ploskve vztrajnika
Širina: najdaljša od naslednjih:

a. zunanje dimenzije od pokrova valja do pokrova valja;
b. dimenzij zunanjih robov glav cilindrov ali
c. premera ohišja vztrajnika;

Višina: najdaljša od naslednjih:
a. dimenzije od središčnice ročične gredi do najvišje ravnine pokrova valja

(ali glave cilindra) plus dvakrat takt ali
b. premera ohišja vztrajnika.

2. “tehnologija”, “potrebna” za “proizvodnjo” posebej izdelanih komponent za visoko
zmogljive dieselske motorje kot sledi:
a. “tehnologija, “potrebna” za “proizvodnjo” motornih sistemov, ki imajo vse naslednje

komponente s keramičnimi materiali iz točke 1C007:
1. vstavke cilindra;
2. bate;
3. glave cilindrov in
4. eno ali več drugih komponent (vključno izpušne ventile, turbopolnilnike,

vodila valjev (ročice) in izolirane vbrizgalnike goriva);
b. “tehnologija”, “potrebna” za “proizvodnjo” turbopolnilnih sistemov z enostopenjskimi

kompresorji, ki imajo vse naslednje lastnosti:
1. da delujejo pri razmerju tlaka 4:1 ali večjem;
2. da imajo pretočnost od 30 do 130 kg na minuto in
3. da imajo področje zmožnosti spremenljivega toka v kompresorju ali v

turbinskem delu;
c. “tehnologija”, “potrebna” za “proizvodnjo” sistemov vbrizgavanja goriva, posebej

prilagojen za uporabo več vrst goriva - od viskoznih goriv vrste dieselskih goriv (2,5
cSt pri 318 K (37,8°C) do bencinskih goriv (0,5 cSt pri 310,8 K (37,8°C), in ki
imajo obe naslednji lastnosti:
1. količino vbrizga več kot 230 mm3 na vbrizg na cilinder in
2. posebno izdelana svojstva elektronskega krmiljenja za avtomatski preklop

lastnosti regulatorja pretoka s pomočjo senzorjev in v odvisnosti od lastnosti
goriva, in sicer z namenom zagotoviti iste značilnosti vrtenja.

3. “tehnologija”, “potrebna” za “razvoj” in “proizvodnjo” visoko zmogljivih dieselskih motorjev z
mazanjem sten cilindrov s trdim, plinastim ali tekočim filmom (ali njihovo kombinacijo), kar
omogoča obratovanje pri temperaturah nad 723 K (450°C), merjeno na steni cilindra na
skrajnji zgornji točki poti zgornjega obroča ali valja.

Tehnična opomba: Visoko zmogljivi dieselski motorji so dieselski motorji z nazivnim
tlakom loma 1,8 Mpa ali več pri hitrosti 2.300 rpm - pod pogojem, da je nazivna hitrost
2.300 rpm ali več.

9E101 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “razvoj” ali “proizvodnjo”
blaga iz točk 9A101, od 9A104 do 9A101 ali od 9A115 do 9A119.

9E102 “Tehnologija”, ki je (v skladu s Splošno opombo o tehnologiji) namenjena za “uporabo” blaga iz točk od
9A004 do 9A011, 9A101, od 9A104 do 9A111, od 9A115 do 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116,
9B117, 9D101 In 9D103.
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MINISTRSTVA

2088. Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in
postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove

Na podlagi osmega odstavka 209. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za
delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
 o določanju zavarovalnih osnov in postopku za

razvrščanje v zavarovalne osnove

1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa zavarovalne osnove

za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in postopek za razvrščanje v zavarovalne os-
nove za zavarovance iz 15. in 16. člena (samozaposleni
in kmetje) zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99 – v nadaljnjem besedi-
lu: zakon).

2. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovance

iz 15. člena zakona (samozaposleni) določi na podlagi zad-
nje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: odmerna odločba) oziroma zadnjega obračuna
davka iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun davka)
in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za
leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uvrstitev v zavaro-
valno osnovo za zavarovance, katerim se osnova za davek
od dohodkov iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normi-
ranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri
dohodnine oziroma tudi podatka o znesku prispevkov, pla-
čanih s strani države, in glede na podatke o povprečni
oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odloč-
ba o odmeri dohodnine.

(3) Ne glede na prvi odstavek se uvrstitev v zavaroval-
no osnovo za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena
zakona (poslovodne osebe in družbeniki) določi na podlagi
odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o pov-
prečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša
odločba o odmeri dohodnine.

(4) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prvega odstav-
ka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je
ugotovljen na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna
davka brez upoštevanja obveznih prispevkov za socialno
varnost, ki bi morali biti plačani (v nadaljnjem besedilu: pris-
pevki) ter brez znižanj oziroma olajšav v skladu z zakonom o
dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – pop., 1/95 –
odl. US, 2/95 – odl. US, 7/95, 14/96 – odl. US, 18/96,
44/96, 68/96 – odl. US, 82/97 – odl. US, 87/97, 36/99
– odl. US).

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovalna os-
nova zavarovanca iz drugega in tretjega odstavka določi
glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na
podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja pris-
pevkov ter brez znižanj oziroma olajšav v skladu z zakonom
o dohodnini.

3. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se za zavarovan-

ce iz 16. člena zakona (kmetje) določi na podlagi zadnje

odločbe o odmeri davka od dohodka iz kmetijstva, obve-
stila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero
dohodnine, odmerne odločbe, obračuna davka, odločbe
o odmeri dohodnine in podatka o znesku prispevkov,
plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni
oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša
odločba o odmeri davka iz kmetijstva oziroma obvestilo o
višini katastrskega dohodka za napoved za odmero do-
hodnine.

(2) Zavarovalna osnova zavarovanca iz prejšnjega od-
stavka se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki
je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri davka iz kme-
tijstva, obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved
za odmero dohodnine, odmerne odločbe, obračuna davka
oziroma odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja pris-
pevkov ter brez znižanj in olajšav v skladu z zakonom o
dohodnini.

4. člen
(1) Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena se

na podlagi odmerne odločbe določi tako, da se znesku
davčne osnove I iz odmerne odločbe prišteje znesek pris-
pevkov in znesek povečanja davčne osnove.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, ko je
vsota davčne osnove I iz odmerne odločbe in povečanja
davčne osnove manjša ali enaka 0, doseženi dobiček zava-
rovanca enak znesku prispevkov.

(3) Ne glede na prvi odstavek se za zavarovanca, ki je
začel z opravljanjem dejavnosti in mu davčni organ še ni
izdal odmerne odločbe, šteje, da znaša doseženi dobiček
zavarovanca 0.

(4) Ne glede na prvi odstavek se doseženi dobiček,
ugotovljen na podlagi odmerne odločbe, ki se ne nanaša
na celotno davčno leto, določi tako, da se doseženi dobi-
ček, ugotovljen v skladu s prvim odstavkom tega člena,
preračuna na letno raven. Preračun se opravi na nasled-
nji način:

Dl = (Dn/n) x 12

Dl – doseženi dobiček, preračunan na letno raven
Dn – doseženi dobiček, določen na podlagi odmerne

odločbe
n – število mesecev, na katerega se nanaša doseženi

dobiček

(5) Pri določanju števila mesecev, na katere se nana-
ša dobiček (n) iz določila prejšnjega odstavka, se upošteva
število dni v začetnem mesecu, na katero se nanaša odmer-
na odločba, odvisno od tega ali se odločba nanaša na manj
kot 15 dni oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. V
primeru, da se nanaša na več kot 15 dni se začetni mesec
šteje, v nasprotnem primeru pa ne.

5. člen
Doseženi dobiček iz četrtega odstavka 2. člena se na

podlagi obračuna davka določi na podlagi smiselne uporabe
določb 4. člena.

6. člen
(1)  Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena se

za zavarovanca iz drugega odstavka 2. člena na podlagi
odločbe o odmeri dohodnine določi tako, da se od bruto
prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski
stroški, če jih je zavarovanec uveljavljal in so bili v odločbi o
odmeri dohodnine upoštevani.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavarovanca
iz drugega odstavka 2. člena, kateremu plačuje prispev-
ke država, doseženi dobiček določi tako, da se od bruto
prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski
stroški, če jih je uveljavljal in so bili v odločbi o odmeri
dohodnine upoštevani, ter prištejejo prispevki, plačani s
strani države.

(3) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka
4. člena se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi dosežene-
ga dobička iz petega odstavka 2. člena za zavarovanca iz
drugega odstavka 2. člena.

7. člen
(1) Doseženi dobiček iz petega odstavka 2. člena je

za zavarovanca iz tretjega odstavka 2. člena iz odločbe o
odmeri dohodnine izhajajoč bruto dohodek, katerega je za-
varovanec dosegel kot poslovodni delavec oziroma družbe-
nik, zmanjšan za priznane stroške.

(2) Določba tretjega odstavka 4. člena se smiselno
uporablja tudi pri določitvi doseženega dobička iz petega
odstavka 2. člena za zavarovanca iz tretjega odstavka
2. člena.

8. člen
(1) Doseženi dobiček iz drugega odstavka 3. člena je

katastrski dohodek kmečkega gospodarstva brez znižanj in
olajšav, ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri davka od
dohodka iz kmetijstva, oziroma ugotovljen kot seštevek ka-
tastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodarstva
na podlagi obvestil o višini katastrskega dohodka za napo-
ved za odmero dohodnine, povečan za prispevke, plačane s
strani države.

(2) Določba tretjega odstavka 4. člena se smiselno
uporablja tudi pri določitvi doseženega dobička iz prejšnje-
ga odstavka.

(3) Ne glede na prvi odstavek se v primeru, da člani
kmečkega gospodarstva opravljajo tudi kmetijsko dejavnost,
ki ni obdavčena po katastrskem dohodku, za doseženi dobi-
ček iz drugega odstavka 3. člena šteje tudi drugi dohodek iz
kmetijske dejavnosti članov kmečkega gospodarstva, pove-
čan za prispevke, plačane s strani države, ki se za potrebe
ugotavljanja zavarovalne osnove prišteje h katastrskemu do-
hodku kmečkega gospodarstva, ugotovljenem v skladu s
prvim odstavkom.

(4) Drugi dohodek zavarovanca iz prejšnjega odstavka
se ugotovi na podlagi smiselne uporabe določb 2., 4., 5. in
6. člena.

(5) Ne glede na prvi in tretji odstavek je doseženi
dobiček iz drugega odstavka 3. člena v primeru, ko sta
vključena v zavarovanje po 16. členu oziroma šesti alinei
prvega odstavka 34. člena zakona dva ali več članov kmeč-
kega gospodarstva, sorazmerni del doseženega dobička
kmečkega gospodarstva, ugotovljenega na način kot je do-
ločeno v prvem do četrtem odstavku, ki odpade na posa-
meznega zavarovanca.

9. člen
(1) Na podlagi doseženega dobička, določenega v

skladu z 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. členom, se zavarovalna
osnova določi glede na povprečno oziroma minimalno plačo
v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša odmerna
odločba, obračun davka, odločba o odmeri dohodnine, od-
ločba o odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva oziroma
obvestilo o višini katastrskega dohodka za napoved za od-
mero dohodnine, in sicer:

če znaša doseženi dobiček % znaša zavarovalna osnova
minimalne letne plače najmanj % minimalne plače

(v nadaljnjem besedilu: MPL) (v nadaljnjem besedilu: MP),
oziroma povprečne letne najnižje pokojninske osnove

plače v RS iz 48. člena zakona
(v nadaljnjem besedilu: PP) (v nadaljnjem besedilu: PON)

oziroma najvišje pokojninske
osnove iz 49. člena zakona
(v nadaljnjem besedilu: POV)

nad do
100% MPL 100% MP

100%MPL 100% PP 100% PON
100% PP 150% PP 150% PON
150% PP 200% PP 200% PON
200% PP 250% PP 250% PON
250% PP 300% PP 300% PON
300% PP 100% POV

(2) Če povprečna plača v Republiki Sloveniji za leto,
na katero se nanaša odločba o odmeri davka od dohodkov
iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini katastrskega dohodka
za napoved za odmero dohodnine, še ni znana, se osnova
določi glede na znano povprečno mesečno plača za to leto,
preračunano na letno raven.

(3) V primeru, da se dobiček zavarovanca ugotavlja v
skladu s tretjim odstavkom 8. člena, se zavarovalna osnova
določi glede na povprečno oziroma minimalno plačo v Re-
publiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša odločba o
odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva oziroma obvestilo o
višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohod-
nine in lestvico iz prvega odstavka.

(4) V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom ugo-
tovljena zavarovalna osnova je neto zavarovalna osnova,
razen zavarovalne osnove v višini minimalne plače. Neto
zavarovalna osnova se poveča za davke in prispevke po
stopnji iz tretjega odstavka 47. člena zakona.

(5) Zavarovalna osnova ne more biti nižja od zneska
minimalne plače.

(6) Za povprečno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega,
drugega in tretjega odstavka se šteje povprečna plača v
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republi-
ke Slovenije.

(7) Za minimalno letno plačo v Republiki Sloveniji iz
prvega in tretjega odstavka se šteje vsota minimalnih plač, ki
so določene za posamezni mesec leta z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije.

10. člen
(1) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na pod-

lagi zadnje prejete odmerne odločbe, odločbe o odmeri
dohodnine, odločbe o odmeri davka od dohodka iz kme-
tijstva oziroma obvestila o višini katastrskega dohodka za
napoved za odmero dohodnine za mesec, v katerem je bila
odmerna odločba, odločba o odmeri dohodnine, odločba
o odmeri davka iz kmetijstva oziroma obvestilo o višini
katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine,
vročeno.

(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podla-
gi zadnjega obračuna davka za mesec, v katerem je bil
obračun davka oddan.

11. člen
Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne

osnove, ki presega znesek, ugotovljen v skladu z 9. čle-
nom, vendar največ do zneska v višini najvišje pokojninske
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osnove, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstav-
ka 47. člena zakona.

12. člen
Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustre-

za pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi
plačevanje prispevkov od določene zavarovalne osnove
ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, lahko enkrat v kole-
darskem letu pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar
največ do zneska najnižje pokojninske osnove iz 48. člena
zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka
47. člena zakona.

13. člen
V zahtevi iz prejšnjega člena mora zavarovanec predlo-

žiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem po-
slovnem izidu in ogroženost njegovega nadaljnjega poslova-
nja, in sicer:

– davčni obračun oziroma davčno napoved za preteklo
leto,

– enake podatke kot po prvi alinei tudi za obdobje
tekočega leta do vložitve zahteve skupaj s primerljivimi po-
datki za enako obdobje preteklega leta,

– oceno poslovnega izida za tekoče leto oziroma
dokazilo o spremembi katastrskega dohodka v tekočem
letu,

– zadnjo odmerno odločbo in zadnjo odločbo o odme-
ri dohodnine,

– zadnji obračun prispevkov, ki ga je potrdil davčni
organ,

– dokazila o ogroženosti njegovega nadaljnjega poslo-
vanja zaradi plačevanja prispevkov od določene osnove.

14. člen
(1) O zahtevi iz 12. člena odloči Zavod za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije z odločbo.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka Zavod za pokoj-

ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posreduje pristoj-
nemu davčnemu organu.

15. člen
(1) Dovoljena znižana zavarovalna osnova se lahko pr-

vič uporabi za mesec, v katerem je bila odločba iz prvega
odstavka 14. člena, s katero je ugodeno zahtevi za znižanje
zavarovalne osnove, vročena.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je v veljavi do izda-
je nove odmerne odločbe, novega davčnega obračuna, no-
ve odločbe o odmeri dohodnine, nove odločbe o odmeri
davka iz kmetijstva, novega obvestila o višini katastrskega
dohodka za napoved za odmero dohodnine oziroma novega
obračuna prispevkov, s katerim se je zavarovanec odločil za
zvišanje zavarovalne osnove.

16. člen
Če davčni organ v skladu z zakonom o davčnem

postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 –
odl. US, 82/98, 91/98 in 108/99) ugotovi, da davčna
obveznost na podlagi odmerne odločbe, obračuna dav-
ka, odločbe o odmeri dohodnine, odločbe o odmeri dav-
ka iz kmetijstva oziroma obvestila o višini katastrskega
dohodka za napoved za odmero dohodnine ni pravilna in
ima za posledico spremembe postavk, ki vplivajo na viši-
no doseženega dobička zavarovanca, kateri je podlaga
za določanje zavarovalne osnove po tem pravilniku, se za
obdobje pred izdajo odločbe, zavarovalna osnova ne spre-
meni.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 193-1/2000
Ljubljana, dne 12. maja 2000.

Minister
 za finance

Mitja Gaspari l. r.

Soglašam!
Minister

za delo, družino in
socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.

2089. Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene
živali

Na podlagi tretje alinee 39. člena zakona o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati

zavetišča za zapuščene živali, ureja sprejem in oddajo živali,
določa pogoje za namestitev in oskrbo živali, evidence ter
veterinarsko-sanitarni red zavetišč.

II. POGOJI

2. člen
Zavetišče mora biti registrirano za opravljanje dejavno-

sti zavetišča in mora imeti vsaj:
– prostor za sprejem strank in vodenje evidenc,
– prostor za opravljanje veterinarskih storitev,
– sanitarne prostore za osebje,
– prostor za pripravo in skladiščenje hrane,
– prostor za shranjevanje opreme za čiščenje in razku-

ževanje prostorov in opreme,
– prostor za kopanje in čiščenje živali,
– izolatorij za pse,
– izolatorij za mačke,
– bivalne prostore za pse,
– bivalne prostore za mačke,
– bivalne prostore (kletke, bokse oziroma ustrezne po-

sode) za druge hišne živali,
– prostor za bolne in poškodovane živali,
– prostor s hladilnico za poginule in usmrčene živali

(hladilna skrinja),
– prostor za izpust psov.

3. člen
Celotno zavetišče mora biti ograjeno in, če osebje ni

stalno prisotno, tehnično varovano (alarm, vezan na varnost-
no službo, policijo ali telefon vodje zavetišča).
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Tla in stene v prostorih, kjer so nameščene živali, mo-
rajo biti iz neporoznega in nehigroskopičnega materiala ozi-
roma taka, da se jih da enostavno čistiti in razkuževati, ter
odporna na grizenje in praskanje.

V zaprtih prostorih za živali mora biti zagotovljeno us-
trezno zračenje. V teh prostorih morajo biti stene in streha
ustrezno izolirani. V njih je priporočljiva temperatura med
5 °C ter 26 °C in ne sme biti nižja od 0 °C.

V prostorih, kjer so bolne živali, temperatura ne sme
biti nižja od 20 °C.

4. člen
Bivalni prostor za psa mora imeti dva dela: zaprti -

pokriti del in odprti del - tekališče. Zaprti del mora biti velik
najmanj 1,2m x 1,8m, odprti del pa najmanj 1,2m x 2,4m.

Če je v enem prostoru nameščenih več psov, mora
imeti vsak pes v zaprtem delu zagotovljeno površino vsaj
1,5m2,

 
v odprtem delu pa najmanj 2m2.

V bivalnem prostoru morajo biti ustrezni predmeti, s
katerimi se pes zamoti oziroma igra.

5. člen
Bivalni prostor za mačke mora biti velik najmanj 1m x

1m x 1m.
Če so mačke nameščene skupinsko, je lahko skupaj

nameščenih največ petnajst odraslih mačk ali dvajset mladi-
čev, in sicer v prostoru velikem najmanj 3m x 4,5m x 2m.

V vsakem bivalnem prostoru mora biti prostor za iztreb-
ljanje in ustrezno ležišče za vsako mačko.

V bivalnem prostoru morajo biti ustrezni predmeti, s
katerimi se mačka zamoti oziroma igra.

6. člen
Vsaj ena tretjina bivalnih prostorov in ena tretjina pro-

storov v izolatoriju mora biti urejena tako, da omogoča varno
ravnanje z nevarnimi živalmi.

7. člen
Imetnik zavetišča mora imeti ustrezno vozilo oziroma

vozila za prevoz živali. V vozilu mora biti prostor za živali
ločen od prostora za voznika.

Prostor za živali mora biti:
– dovolj prostoren, da žival normalno stoji in leži,
– zračen,
– brez ostrih robov,
– opremljen tako, da omogoča varen prevoz živali,
– enostaven za čiščenje.
Vozilo mora biti vidno označeno z imenom, naslovom in

telefonsko številko zavetišča.

8. člen
Imetnik zavetišča mora imeti stalen in neposreden

vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so
potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki
o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva
živali.

Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak
delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-ur-
na pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih
primerih. Dežurstvo ima imetnik zavetišča lahko organizira-
no samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo,
Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko
številko dežurnega v zavetišču.

V prostorih zavetišča mora biti oglasna deska, na kateri
se objavljajo podatki, pomembni za delo zavetišča. Imetnik
zavetišča mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev jav-
nega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objav-

ljati zastonj. Imetnik zavetišča ima lahko spletno stran na
internetu, na kateri so fotografije in osnovni podatki vseh
najdenih živali (spol, starost, kje in kdaj je bila najdena).

9. člen
V zavetišču mora biti zadostno število oskrbnikov, ki

morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne
prve pomoči živalim, in sicer vsaj en oskrbnik na vsakih 20
namestitvenih mest za pse.

Zavetišče mora imeti vodjo zavetišča, ki mora imeti vsaj
srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo
druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi.

Vodja vodi delo zavetišča, skrbi za spoštovanje veteri-
narsko-sanitarnega reda, vključuje v delo prostovoljce, je
odgovoren za vodenje evidenc.

Imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati
oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali,
razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v
korist lokalne skupnosti.

Imetnik zavetišča mora zagotoviti stalno prisotnost ali
pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.

10. člen
Zavetišče mora imeti svet zavetišča, ki:
– nadzoruje delo zavetišča,
– določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v

zvezi z zapuščenimi živalmi,
– skrbi za promocijo zavetišča in za pridobivanje spon-

zorskih sredstev.
Svet zavetišča imenuje lokalna skupnost oziroma lokal-

ne skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva
zavetišče.

Svet zavetišča obvezno sestavljajo:
– predstavnik lokalne skupnosti oziroma lokalnih skup-

nosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zave-
tišče,

– predstavnik Veterinarske uprave Republike Sloveni-
je, ki ga določi predstojnik uprave,

– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na ob-
močju, kjer je zavetišče,

– predstavnik imetnika zavetišča, razen če je imetnik
zavetišča društvo za zaščito živali ali lokalna skupnost, na
območju katere je zavetišče.

III. SPREJEM ŽIVALI

11. člen
Imetnik zavetišča sprejme obvestilo o zapuščeni živali,

ga vpiše v evidenco, preveri, ali je žival na seznamu pogre-
šanih živali in obvesti skrbnika, sicer pa zagotovi ulov in
prevoz živali v zavetišče, če najditelj tega ne more storiti
sam.

Imetnik zavetišča mora zagotoviti namestitev živali v
zavetišče v roku 24 ur po sprejemu obvestila, če gre za
poškodovano žival, pa v roku 4 ur.

Če je zavetišče polno, se imetnik zavetišča lahko dogo-
vori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, da le-ta
skrbi za žival v času, dokler je zavetišče polno, oziroma
zaprosi za pomoč drugo zavetišče.

Če je žival poškodovana, imetnik zavetišča zagotovi
njen prevoz v veterinarsko ambulanto, po veterinarski oskrbi
pa prevoz v zavetišče.

V primeru, da je žival agresivna, najditelj ali imetnik
zavetišča obvesti pristojno veterinarsko organizacijo. Enako
se postopa v primeru, če se pri živali utemeljeno sumi na
steklino.
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12. člen
Če se najde zapuščene prostoživeče domače mačke,

imetnik zavetišča te živali sprejme, jim po potrebi zagotovi
ustrezno veterinarsko oskrbo, zagotovi sterilizacijo oziroma
kastracijo in jih po okrevanju, če ni interesenta, ki bi jih
prevzel v skrbništvo, ustrezno označene vrne v okolje, kjer
so bile najdene, če je okolje primerno za vrnitev.

13. člen
Imetnik zavetišča sprejema živali, za katere njihovi skrb-

niki nočejo ali ne morejo več skrbeti (oddane živali), in
pomaga iskati nove skrbnike. Zavetišče sprejme žival v roku
8 dni po prejemu zahteve. Skrbnik, ki je žival oddal, nima
pravice do druge živali iz zavetišča, razen v izjemnih primerih
v dogovoru z vodjem zavetišča.

Skrbnik, ki oddaja žival, mora poleg osebnih podatkov
podati ustrezno izjavo, da je dejansko njen lastnik in da
soglaša, da lastninska pravica na živali preide na zavetišče,
izročiti vso dokumentacijo o živali, podati informacije o zna-
čaju in navadah živali ter plačati prispevek za delovanje
zavetišča.

Če žival izpolnjuje predpisane pogoje za usmrtitev, imet-
nik zavetišča zavrne sprejem take živali in napoti skrbnika v
veterinarsko organizacijo.

IV. NAMESTITEV IN OSKRBA ŽIVALI

14. člen
Za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zave-

tišču lahko zavetišče sklene pogodbo z verificirano veteri-
narsko organizacijo ali pa se v sklopu zavetišča ustanovi
veterinarska ambulanta.

15. člen
Vsako novo sprejeto žival je potrebno namestiti v

izolatorij tako, da ne more priti v stik z drugimi živalmi. Do
izolatorija ima dostop samo osebje zavetišča in doktor
veterinarske medicine, ki opravlja dejavnost zdravstvene-
ga varstva živali v zavetišču (v nadaljnjem besedilu: veteri-
nar).

Pred namestitvijo nove živali mora biti izolatorij razku-
žen.

Vsako sprejeto žival mora pregledati veterinar najka-
sneje v 24 urah po namestitvi. Živalim je treba odstraniti
notranje in zunanje zajedavce in jih preventivno vakcinirati
proti kužnim boleznim.

Osebje zavetišča mora v izolatoriju najmanj dvakrat
dnevno preveriti splošno stanje in počutje živali ter o tem
voditi evidenčni list, kamor vpiše svoja opažanja in po
potrebi obvestiti veterinarja. Vse ugotovljene nepravilnosti
(neješčnost, neredno iztrebljanje, apatičnost, agresivnost)
mora vpisati v kartoteko živali in po potrebi obvestiti veteri-
narja.

Namestitev v izolatoriju traja za pse praviloma 10 dni,
za mačke pa praviloma 14 dni.

16. člen
Živali v zavetišču morajo biti nameščene tako, da se

čim bolj omeji možnost prenašanja okužb, stiki nezdružljivih
živali in onemogoči parjenje. Živali z mladiči in bolne živali
morajo biti nameščene ločeno od drugih živali.

Vse živali morajo biti redno hranjene v skladu z njihovi-
mi potrebami. O izjemah, potrebnih zaradi zdravstvenega
stanja živali, odloča veterinar.

Osebje zavetišča mora vsak dan dvakrat preveriti splo-
šno stanje in počutje živali v zavetišču. Vse ugotovljene

spremembe (neješčnost, neredno iztrebljanje, apatičnost,
agresivnost) mora vpisati v kartoteko živali in po potrebi
obvestiti veterinarja.

Vsi prostori zavetišča morajo biti najmanj enkrat dnev-
no očiščeni, prostori, kjer se nahajajo živali, pa po potrebi
razkuženi. Iztrebke je treba redno odstranjevati.

V. ODDAJA ŽIVALI

17. člen
Za vrnitev najdene živali mora skrbnik, ki se mu je žival

izgubila, podati zahtevo imetniku zavetišča.
Če imetnik zavetišča dvomi, da gre za pravega skrbni-

ka, lahko zahteva predložitev ustreznih dokazov (knjižica o
cepljenju, veterinarska kartoteka, fotografije, izjave sosedov
ipd.) oziroma počaka do preteka roka 8 dni, če se javi še
kaka oseba, ki trdi, da je skrbnik živali.

Predložitev dokazov iz drugega odstavka tega člena je
obvezna, če žival osebe ne prepozna, je do nje napadalna
ali se je boji.

Skrbnik mora predhodno pokriti stroške oskrbe živali
po veljavnem ceniku zavetišča.

Skrbnik mora podpisati izjavo, da je dejansko skrbnik
živali in da mu je bila žival vrnjena.

Preden pes ali mačka zapusti zavetišče, mora biti ozna-
čena z mikročipom za identifikacijo živali.

18. člen
Če skrbnik ne zahteva vrnitve živali ali če gre za odvze-

to ali oddano žival, jo imetnik zavetišča odda novemu skrbni-
ku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.

Če je več interesentov, imetnik zavetišča odda žival
tistemu interesentu, ki ima najboljše pogoje za oskrbo
živali. Zavetišče o tem presodi na podlagi predhodno izpol-
njenega vprašalnika o interesentovih izkušnjah z živalmi,
znanju, bivalnih pogojih in o tem, kakšno žival želi. Imetnik
zavetišča lahko pred oddajo živali preveri, ali interesent
dejansko izpolnjuje pogoje oziroma ali je navedel resnične
podatke.

Ob predaji živali mora novi skrbnik podpisati izjavo o
prevzemu živali, s katero se zaveže, da bo za žival ustrezno
skrbel. Iz izjave mora biti razvidno vsaj naslednje:

– osebno ime in datum rojstva skrbnika,
– naslov stalnega prebivališča ter telefonska številka,
– naslov, kjer bo bivala žival,
– opis živali,
– identifikacijska številka živali (mikročip),
– soglasje skrbnika, da predstavniki zavetišča občasno

preverjajo, ali ustrezno skrbi za žival.
– soglasje skrbnika, da bo v primeru prodaje ali oddaje

živali o tem obvestil imetnika zavetišča.
V primeru selitve skrbnik živali o tem pisno obvesti

imetnika zavetišča.

19. člen
Pred oddajo se psice praviloma sterilizira, mačke pa

sterilizira oziroma kastrira. O izjemah odloča vodja zavetiš-
ča, ki mora v kartoteko vpisati utemeljitev svoje odločitve.

20. člen
Pri brejih živalih in živalih z mladiči začne rok 30 dni,

po katerem je žival dovoljeno usmrtiti, teči šele od dneva
odstavitve mladičev, oziroma šestdeseti dan po skotitvi
mladičev.

V primeru samic z mladiči, katerih število presega števi-
lo, ki ga lahko vzredi samica sama ali ob pomoči človeka in
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je možnost za oddajo teh mladičev zelo majhna, lahko vete-
rinar dovoli usmrtitev določenega števila mladičev takoj po
skotitvi.

VI. EVIDENCE

21. člen
Imetnik zavetišča mora voditi ustrezne evidence o za-

puščenih in pogrešanih živalih, sprejemu živali, vrnitvi živali
njihovim skrbnikom oziroma oddaji živali novim skrbnikom,
zdravljenju, poginih in usmrtitvah.

Ob sprejemu v zavetišče se žival vpiše v ustrezno evi-
denco, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

– zaporedno številko vpisa v evidenco,
– opis in fotografijo živali,
– identifikacijsko številko o cepljenju proti steklini (če

jo ima),
– navedbo, ali gre za najdeno, odvzeto ali oddano ži-

val,
– uro, datum in kraj najdbe,
– osebno ime in naslov najditelja,
– uro in datum sprejema živali,
– osebno ime osebe, ki je žival sprejela.
Evidenca mora biti izdelana oziroma zaščitena tako, da

ni možno brisanje ali nepooblaščeno vpisovanje in spremi-
njanje podatkov.

Vsaka žival mora imeti tudi kartoteko, ki mora poleg
podatkov iz evidence vsebovati vsaj še naslednje podat-
ke:

– če gre za oddano žival, podatke o skrbniku, njegovo
soglasje, da lastninska pravica na živali preide na zavetišče,
ter vso dokumentacijo o živali;

– če gre za odvzeto žival, mora biti priložena kopija
odločbe, s katero je bila žival odvzeta;

– o zdravstvenem stanju živali ob sprejemu in o veteri-
narski oskrbi;

– o zdravljenju živali, morebitni sterilizaciji oziroma ka-
straciji, kroničnih boleznih ali poškodbah;

– o značaju oziroma obnašanju živali (odnos do ljudi in
drugih živali, čistoča, prehrambene navade, lajanje, more-
bitna agresivnost, plašnost in drugo);

– o morebitnih poškodbah, ki jih je žival povzročila
človeku ali drugi živali.

Podatke o vrnitvi živali skrbniku oziroma oddaji novemu
skrbniku ali usmrtitvi se v evidenco vpiše po opravljenem
postopku.

VII. VETERINARSKO-SANITARNI RED

22. člen
Imetnik zavetišča sprejme interni akt o veterinar-

sko-sanitarnem redu zavetišča, v katerem v skladu s tem
pravilnikom natančneje določi način dela in oskrbe živali v
zavetišču, vzdrževanje objektov ter higiene in podobno.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Obstoječa zavetišča morajo uskladiti svoje delovanje z

določbami tega pravilnika v roku enega leta po njegovi uve-
ljavitvi.

Dokler ni vzpostavljen računalniški register psov, zave-
tišče pridobiva podatke iz prvega odstavka 8. člena tega
pravilnika od pooblaščenih veterinarskih organizacij.

24. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-02-82/00
Ljubljana, dne 10. maja 2000.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2090. Pravilnik o spremembah pravilnika o aditivih za
živila

Na podlagi 21. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) in zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in pred-
metov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78, 58/85 in
8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z ministrom za zdravstvo

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o aditivih za živila

1. člen
V pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 2/00)

se v enajsti alinei 30. člena besedi “vse testenine” nadome-
stita z besedama “suhe testenine”.

2. člen
V tretjem odstavku 33. člena se nadomesti številka

“2000” s številko “2002”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-25/99
Ljubljana, dne 15. maja 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Soglašam!
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

2091. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Na podlagi 8.a in 8.c člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, ter Uradni list RS, št.
59/96 in 45/99) in 11. člena stanovanjskega zakona (Urad-
ni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odločba US, 21/94,
23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in
1/00) izdaja minister za okolje in prostor
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P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih pogojih za graditev

stanovanjskih stavb in stanovanj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za

graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
(2) Graditev po tem pravilniku obsega projektiranje in

gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj v skladu s predpisi
o graditvi objektov.

(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri pro-
jektiranju rekonstrukcij že zgrajenih stanovanjskih stavb in
stanovanj ter pri rekonstrukcijah in adaptacijah drugih stavb
z namenom, da se v njih uredijo stanovanja, če so dane
tehnične možnosti za njihovo izvedbo.

II. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA STANOVANJSKE
STAVBE

2. člen
(1) Stanovanjska stavba in stanovanje morata biti

zgrajena oziroma rekonstruirana tako, da bosta ob nor-
malnem vzdrževanju ves čas svoje uporabe izpolnjevala
vse bistvene zahteve po predpisih o graditvi objektov in
pogoje po tem pravilniku, najmanj pa 60 let od pričetka
uporabe.

(2) V stanovanjske stavbe in stanovanja se smejo vgra-
jevati samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet v
skladu s predpisi o gradbenih proizvodih.

3. člen
Zunanja ureditev okolice stanovanjskih stavb mora omo-

gočati dovoz do njihovega vhoda intervencijskim vozilom
(reševalna in gasilska vozila, vozila varnostnih služb in po-
dobno) ter tovornim ali dostavnim vozilom.

4. člen
(1) Na vsako stanovanje mora biti zagotovljeno najmanj

eno parkirno mesto za osebne avtomobile.
(2) V večstanovanjski stavbi s pripadajočimi garažami

ali pokritimi parkirišči mora biti na vsako stanovanje zagotov-
ljeno najmanj eno garažno ali pokrito parkirno mesto.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti na vsaka
štiri stanovanja zagotovljeno še najmanj eno dodatno parkir-
no mesto na prostem.

(4) V mestnih središčih, kjer so zgrajene javne garažne
oziroma parkirne površine ter ni tehničnih možnosti za zago-
tovitev pripadajočih parkirnih mest, se lahko normativi iz
prejšnjih odstavkov tega člena primerno znižajo.

5. člen
Stanovanja v stanovanjsko poslovnih stavbah morajo

imeti ločen vhod za stanovanja. Skupen vhod je dopusten
samo v primeru, če poslovne dejavnosti v stavbi ne motijo
stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzročajo preko-
merne obremenitve skupnih prostorov.

6. člen
(1) Ob vhodnih vratih v večstanovanjsko stavbo mora

biti hišni zvonec in naprava za govorno zvezo med stanova-
njem in vhodom v stavbo ter napravo za odpiranje vhodnih
vrat iz stanovanja.

(2) Ob skupnem vhodu v večstanovanjsko stavbo mo-
rajo biti poštni nabiralniki.

7. člen
(3) V večstanovanjski stavbi mora biti v pritličju prostor

za shranjevanje otroških vozičkov in koles. Kadar je stavba
podkletena, je tak prostor lahko tudi v kleti, če je omogočen
neoviran in lahek dostop do njega.

(4) Kadar mesta za smetnjake niso določena v okviru
zunanje ureditve, mora biti v večstanovanjski stavbi v pritličju
na dostopnem mestu prostor za smetnjake. Prostor za smet-
njake mora biti vzgonsko prezračevan, njegove površine
morajo omogočati mokro čiščenje, v prostoru mora biti vo-
dovodna napeljava in talni požiralnik s sifonom.

(5) V večstanovanjski stavbi mora biti prostor za hram-
bo čistil za vzdrževanje skupnih prostorov, v katerem mora
biti vodovodna napeljava in odtok. Prostor za shrambo čistil
mora imeti površine, ki se lahko mokro čistijo.

(6) V večstanovanjski stavbi mora biti skupen pokrit
prostor za sušenje perila.

8. člen
(1) Vsi prostori v stanovanjski stavbi morajo biti trajno

zavarovani pred vlago, padavinskimi, talnimi in odpadnimi
vodami in morajo biti zgrajeni tako, da je z normalnim ogreva-
njem in prezračevanjem mogoče vzdrževati bivalno ugodje.

(2) Stanovanjski prostori morajo biti dvignjeni vsaj
30 cm nad najvišjo raven, ki jo lahko dosežejo talne vode.

9. člen
V stanovanjskih stavbah mora znašati svetla širina stop-

niščnih ram, podestov in prehodov do stanovanj najmanj
120 cm. Vse stopnice na posameznem stopnišču morajo
biti enako široke in enako visoke.

10. člen
(1) Stopnice, balkoni, loggie, terase in podobne nad

okolico dvignjene površine morajo biti zavarovane z ograjo,
višine najmanj 100 cm. Odprtine v ograji morajo biti take, da
onemogočajo prehod predmetov s premerom več kot
12 cm.

(2) Balkoni in loggie s prostorom za sedenje, morajo
praviloma imeti površino poda najmanj 3 m2 in uporabno
globino (širino) vsaj 140 cm, v nasprotnem primeru se ne
vštevajo v stanovanjsko površino niti deloma.

11. člen
(1) V stanovanjskih stavbah, ki imajo pritličje in več kot tri

nadstropja, mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo.
(2) V stanovanjskih stavbah, ki imajo pritličje in več kot

osem nadstropij, morata biti vgrajeni najmanj dve osebni
dvigali s svetlimi merami kabine najmanj 110 cm x 210 cm
x 220 cm (širina x globina x višina).

(3) V stanovanjskih stavbah, ki nimajo dvigala, morajo
biti stanovanja, namenjena funkcionalno oviranim osebam, v
pritličju.

(4) Svetla širina vhoda v kabino dvigala mora znašati
najmanj 80 cm.

III. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA STANOVANJA

12. člen
(1) Stanovanje je skupina prostorov, namenjenih za

trajno bivanje v skladu z določbami stanovanjskega zakona.
Prostori v stanovanju morajo biti med seboj funkcionalno
povezani.
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(2) Stanovanje tvori celoto in mora obsegati najmanj
eno sobo, prostor za pripravljanje hrane in prostor za oseb-
no higieno, vštevši stranišče.

(3) Poleg prostorov iz prejšnjega odstavka mora
imeti stanovanje praviloma tudi predsobo oziroma vetro-
lov. Predsoba oziroma vetrolov nista potrebna, če je z
ustreznimi tehničnimi ukrepi zagotovljena primerna to-
plotna in zvočna zaščita med stanovanjem in zunanjim
prostorom.

(4) Vsakemu stanovanju pripada tudi najmanj en po-
možni prostor, namenjen za shranjevanje stvari (npr. shram-
ba, klet). Površina pomožnega prostora mora znašati naj-
manj 5 m2.

13. člen
(1) Stanovanje mora imeti samostojen vhod s stopni-

šča, iz hodnika ali drugega predprostora.
(2) Vhodna vrata v stanovanje morajo imeti svetlo širino

odprtine vsaj 80 cm in biti opremljena z varnostno ključavni-
co in kukalom. Vrata morajo imeti zadostno zvočno zaščito
in zaščito proti vlomu.

14. člen
(1) Stanovanje mora biti gradbeno ločeno od drugih

stanovanj tako, da je zagotovljena zvočna in požarna zaščita
ter varnost premoženja.

(2) Stanovanje mora biti zgrajeno tako, da ga je mogo-
če dobro prezračevati. Imeti mora vgrajene naprave, ki omo-
gočajo vzgonsko ali mehansko prezračevanje prostorov, ki
jih ni mogoče naravno prezračevati.

(3) Stanovanje mora imeti vgrajene delujoče napelja-
ve in naprave za oskrbo s pitno vodo, vključno s toplo
vodo, električno energijo za razsvetljavo, pogon strojev in
zveze (telefon, radijski in TV signal) in za centralno ogre-
vanje.

15. člen
(1) Stanovanje mora imeti svoje merilnike porabe ener-

gentov oziroma energije in vode. Merilniki morajo biti zunaj
stanovanja ter na takem mestu, da so dostopni pooblašče-
nim osebam.

(2) Stanovanje mora imeti vsaj en priključek na dimnik.

16. člen
(1) Prostori, namenjeni spanju, ne smejo biti prehodni.
(2) V stanovanju ni dopustna severna lega vseh bivalnih

prostorov.
(3) Podi v stanovanju morajo biti toplotno zaščiteni in

ne smejo prenašati zvoka. Končne obloge za pode morajo
biti odporne proti obrabi in kemičnemu učinku čistil.

17. člen
Hodniki in predsobe v stanovanju morajo biti široki

najmanj 120 cm, oziroma najmanj 140 cm, če je v hodniku
prostor za garderobno omaro.

18. člen
(1) Stanovanje mora imeti najmanj eno sobo s podno

površino najmanj 18 m2.
(2) V dvosobnem stanovanju mora biti podna površina

druge sobe najmanj 12 m2.
(3) V tri- ali večsobnem stanovanju površina tretje sobe

oziroma površina katerekoli naslednje sobe ne sme biti manj-
ša od 6 m2 (kabinet).

(4) Dnevna soba, v kateri je hkrati tudi jedilni prostor,
mora imeti podno površino najmanj 22 m2.

19. člen
(1) Soba ne sme biti široka manj od polovice svoje

dolžine, niti manj kot 190 cm.
(2) Globina sobe (od notranjega roba zunanje fasadne

stene do notranjega roba nasprotne stene, ki ni zunanja
stena) ne sme meriti več kot dve svetli višini in pol.

(3) Če je soba namenjena za prehod v druge stanovanj-
ske prostore, se lahko njena globina poveča za 1 m.

20. člen
(1) Sobe se morajo graditi tako, da je v njih mogoče

namestiti serijsko pohištvo.
(2) Razmestitev, velikost in oblika oken in vrat ter na-

mestitev serijskega pohištva morata omogočati neovirano
odpiranje okenskih in vratnih kril najmanj za 90° okrog njiho-
vih tečajev oziroma nasadil.

(3) V stanovanju mora biti poleg omar za oblačila pred-
videna tudi postavitev posebnih omar za obutev ter za čistil-
na sredstva in orodja.

(4) Med posameznimi kosi pohištva ter med pohištvom
in med prostimi stenami morajo biti zagotovljeni prehodi
širine najmanj 70 cm, ki omogočajo dostop do tiste stranice
oziroma ploskve vsakega kosa pohištva, s katere se ta obi-
čajno uporablja.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so med
posameznimi kosi pohištva, ki se uporabljajo skupaj (npr.
med sedežnim pohištvom in mizami), razmiki tudi manjši, če
omogočajo neoviran dostop, prehod in uporabo pohištva v
skladu z njegovim namenom.

(6) Med špaletami oken in pohištvom, ki je višje od
okenskega parapeta mora biti vsaj 15 cm proste stene.

(7) Med zunanjimi robovi zaključnih letev vratnih pod-
bojev in pohištvom, ki je višje od 90 cm in je postavljeno ob
stene, v katerih so vrata, mora biti vsaj 15 cm proste stene.

(8) Najmanjše površine za postavitev pohištva in preho-
de v spalnicah so navedene v preglednicah številka 1 in 2
priloge tega pravilnika.

21. člen
(1) Svetla višina stanovanjskih prostorov, merjena od

gotovega poda do gotovega stropa, ne sme biti manjša kot
2,50 m. Izjemoma, če to iz tehničnih razlogov ni mogoče, je
lahko svetla višina prostorov tudi manjša, vendar ne manjša
kot 2,40 m.

(2) Če v stanovanjskem prostoru strop ni vodoraven,
ne sme biti svetla višina najnižjega dela takšnega prostora
manjša kot 2 m, vendar mora biti v vseh sobah v stanovanju
najmanj 1/2 površine visoke vsaj 2,50 m.

(3) Če je prostor na podstrešju s strmo streho, ne sme
biti svetla višina njegovega najnižjega dela manjša kot
1,50 m, vendar mora biti v vseh prostorih stanovanja naj-
manj 1/2 površine visoke vsaj 2,50 m.

(4) Svetla višina pomožnih prostorov iz 13. člena tega
pravilnika, ne sme biti manjša kot 2,20 m. Če to iz tehničnih
razlogov ni mogoče, je lahko tudi manjša, vendar ne manj
kot 2,10 m.

22. člen
(1) Sobe in kuhinje v stanovanju morajo biti osvetljene

skozi eno ali več oken oziroma zastekljenih vrat v zunanjih
stenah.

(2) Celotna zastekljena površina teh odprtin mora do-
segati najmanj sedmino podne površine prostora; pri tem se
ne upoštevajo steklene površine, visoke do 0,50 m nad
gotovim podom.
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23. člen
(1) Prostor za pripravljanje hrane (kuhinja) v stanovanju

mora biti tako velik, da omogoča namestitev in uporabo
tipske kuhinjske opreme, namenjene hrambi živil in priprav-
ljanju hrane ter hrambi in pomivanju posode ter kuhinjskega
pribora. Kuhinja mora biti v samostojnem prostoru in mora
imeti okno.

(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka je v
garsonjeri s skupno površino do 25 m2 kuhinja del dnevne
sobe ali predprostora.

(3) Kuhinja v stanovanju, ki ima več kot eno sobo, je
lahko del dnevne sobe, kadar skupna površina prostora
znaša najmanj 25 m2 in je kuhinjski del mogoče pozneje tudi
s trdno pregrado ločiti od preostalega prostora tako, da
kuhinja ni prehodna in ima okno.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka mora v dnevni sobi
preostala prosta podna površina, ki ni namenjena kuhinji in
jedilnemu prostoru znašati najmanj 18 m2.

(5) Kadar je kuhinja oziroma jedilni prostor del dnevne
sobe, morajo biti površine posameznih delov in možnost pre-
graditve iz prejšnjega odstavka v načrtu arhitekture prikazane.

(6) V enosobnem stanovanju mora biti kuhinja ločena
od sobe, imeti mora okno in ne sme biti prehodna.

(7) Površina kuhinje in njena oprema morata biti pri-
merna številu oseb oziroma velikosti stanovanja.

(8) V kuhinji mora biti pred delovno površino, oziroma
med dvema vzporednima nizoma opreme najmanj 1,20 m
proste površine (prostora). V prostorih s poševnim stropom
mora biti pred delovnimi površinami svetla višina prostora
najmanj 2 m.

(9) V kuhinji mora biti priključek za dovod hladne in
tople vode in odvod odpadne vode za pomivalno korito ter
za pomivalni stroj kadar mora biti v skladu s tem pravilnikom
predviden.

(10) Kuhinja mora imeti vgrajeno napravo za mehansko
prezračevanje, ki zagotavlja zadosten dovod in odvod zraka
in se upravlja iz stanovanja.

24. člen
(1) V kuhinji morajo biti zagotovljene najmanj naslednje

površine za kuhinjsko pohištvo:
– za shranjevanje živil površina najmanj 30 x 60 cm za

postavitev visoke omare ter površina najmanj 60 x 60 cm za
postavitev hladilnika,

– za shranjevanje posode in pribora površina najmanj
60 x 60 cm za postavitev nizke in nad njo viseče omarice,

– za kuhanje površina najmanj 60 x 60 cm za postavi-
tev štedilnika ali omarice z vgradno kuhalno ploščo in peči-
co ter nad njo prostor za enako široko kuhinjsko napo s
priključkom na odvod zraka,

– za pomivanje posode in pribora površina najmanj
60 x 60 cm za postavitev pomivalnega korita s priključkom
na hladno in toplo vodo ter odtok in nad njo prostor za
visečo omarico, v stanovanju, ki ima več kot eno sobo pa
poleg tega še enaka površina za postavitev pomivalnega
stroja s priključkom na hladno ali toplo vodo in odtok,

– kadar za to ni predvidena površina v kopalnici ali
drugem prostoru, za pranje perila površina najmanj
60 x 60 cm za postavitev pralnega stroja s priključkom na
hladno vodo in odtok.

(2) V garsonjeri se šteje, da so določbe prejšnjega
odstavka izpolnjene, kadar je poleg površine najmanj
100 x 60 cm za postavitev kuhinjskega bloka z vgrajenim
pomivalnim koritom, kuhalnikom in hladilnikom zagotovljena
še površina najmanj 60 x 60 cm za postavitev nizke in nad
njo visoke omarice ter je v kopalnici ali kuhinji predvidena
tudi površina za postavitev pralnega stroja.

(3) Na stenah za površinami iz prejšnjega odstavka, ki
so predvidene za postavitev gospodinjskih strojev, morajo
biti zagotovljeni ustrezni električni priključki za njihov pogon.

(4) Med kuhinjskim pohištvom, postavljenem v nizu in
nasprotno steno kuhinje ali drugim pohištvom v kuhinji ter
med dvema nizoma kuhinjskega pohištva mora biti zagotov-
ljen prehod širine najmanj 120 cm, v primeru iz drugega
odstavka tega člena pa najmanj 100 cm.

(5) Svetla širina edinih ali glavnih vrat v kuhinjo mora
znašati najmanj 70 cm.

25. člen
(1) V kuhinji ali v sobi stanovanja mora biti zagotovljena

površina za postavitev jedilne mize in stolov, in sicer:
– v stanovanju z eno samo sobo najmanj za tri osebe,
– v stanovanju, ki ima dve sobi, najmanj za štiri osebe,
– v stanovanju, ki ima tri sobe, najmanj za šest oseb,
– v večjih stanovanjih najmanj za dve osebi več, kot je v

stanovanju predvidenih ležišč, vendar ne manj kot za šest
oseb.

(2) Najmanjše mere površin iz prejšnjega odstavka so
navedene v preglednici številka 3 priloge tega pravilnika.

26. člen
(1) V stanovanjih z več kot dvema sobama je lahko

stranišče v kopalnici le, kadar je poleg tega v stanovanju še
eno ločeno stranišče. Pri straniščih, katerih je širina prosto-
ra manj kot 100 cm in dolžina manj kot 130 cm, se morajo
vrata odpirati navzven.

(2) V samostojnem stranišču mora biti tudi umivalnik s
tekočo vodo. Najmanjši razmik med umivalnikom in nasprot-
no steno mora znašati vsaj 75 cm, med umivalnikom in
čelom straniščne školjke najmanj 20 cm, med umivalnikom
in stransko steno pa najmanj 20 cm.

(3) Kopalnica in stranišče morata imeti vzgonsko oziro-
ma mehansko prezračevanje, ki zagotavlja zadosten dovod
in odvod zraka.

27. člen
(1) Prostor za osebno higieno, v katerem ni stranišča (ko-

palnica) mora imeti vgrajen umivalnik in praviloma kopalno kad.
(2) Prostor za osebno higieno, v katerem sta združena

kopalnica in stranišče mora imeti vgrajen umivalnik in stra-
nišče s kotličkom ter najmanj pršno kad.

(3) Nobena od stranic prostorov iz prejšnjih odstavkov
ne sme biti krajša od 165 cm.

(4) Kadar je v kopalnici, prostoru iz drugega odstavka
tega člena, predvidena postavitev pralnega stroja, mora biti
površina za to velika najmanj 60 x 60 cm in mora imeti
zagotovljen priključek na hladno vodo in odtok, vsaj ena od
stranic kopalnice pa se ustrezno poveča.

(5) Svetla širina vrat v stranišče mora znašati najmanj
70 cm, edinih ali glavnih vrat v kopalnico pa:

– pri kopalnicah, v katerih ni predvidena kopalna kad
oziroma je v njih predhodno vgrajena litoželezna emajlirana
kopalna kad najmanj 70 cm,

– pri kopalnicah, v katerih je predvidena ali vgrajena
drugačna kopalna kad najmanj 80 cm.

(6) Najmanjše površine opreme in prehodi, ki morajo
biti zagotovljeni v kopalnicah, so prikazani v preglednici št. 4
priloge tega pravilnika.

28. člen
Površina sten ob točilnih mestih v kuhinjah, ter sten v

kopalnicah in straniščih mora biti obložena s keramičnimi
ploščicami ali drugim materialom, ki ne prepušča vode in se
lahko čisti.
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29. člen
(1) Vsa okna in balkonska vrata morajo biti izvedena

tako, da je mogoče prostore zatemniti in zaščititi pred sonč-
no svetlobo.

(2) Vsa okna, pri katerih je parapet, merjen od ravni
gotovega poda, nižji kot 90 cm, razen oken v pritličju in
oken, ki mejijo na balkon, teraso ali galerijo, morajo imeti
dodatno varovalno ograjo z zgornjim oprijemalnim robom, ki
sega najmanj 90 cm nad gotovi pod.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Vse površine in mere določene v tem pravilniku se

merijo v izgotovljenih prostorih.

31. člen
Stanovanjske stavbe in stanovanja, za katere so bili

projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja s pisno pogod-
bo naročeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko gradi-
jo po dosedanjih predpisih.

32. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-157/00
Ljubljana, dne 12. maja 2000.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

PRILOGA

PREGLEDNICA ŠT. 1

Oprema in najmanjši prostor potreben za njeno posta-
vitev v prvi spalnici v stanovanju:

Površina za Število Zahtevana površina Priporočena
kosov širina × dolžina površina

širina × dolžina

Postelje 2 100 x 205 cm
Nočne omarice1) 2 55 x 40 cm
Garderobna 1 220 x 65 cm 250 x 65 cm
omara
Dodatna oprema 1 110 x 55 cm
Stoli 2 45 x 50 cm

1) Nočna omarica ali druga dodatna oprema

PREGLEDNICA ŠT. 2

Oprema in najmanjši potreben prostor za njeno posta-
vitev v vsaki naslednji spalnici v stanovanju (otroški sobi)

Površina za Število Zahtevana površina Priporočena
širina x dolžina površina

širina x dolžina

Postelje *) 100 x 205
Omara za obleko
in perilo –
za 1 otroka 1 110 x 65

Površina za Število Zahtevana površina Priporočena
širina x dolžina površina

širina x dolžina

za 2 otroka 1 180 x 65 ali 220 x 65 ali
2 110 x 65 110 x 65

Dodaten kos
opreme (predalnik,
regal) 1 – 110 x 55
Delovna mizica za
1 otroka 1 90 x 55 100 x 60
2 otroka 2 140 x 55 ali 100 x 60

90 x 55
Stoli *) 45 x 50

*) glede na število otrok

PREGLEDNICA ŠT. 3
Najmanjše potrebne površine za postavitev jedilne mi-

ze in stolov glede na število oseb:

Miza in stoli za Širina prostora Dolžina prostora za
za postavitev mize postavitev mize in
in stolov (brez stolov (brez
prehodov) prehodov)

3 osebe 180 cm 130 cm
4 osebe 180 cm 140 cm
5 do 6 oseb 180 cm 180 cm
7 oseb 180 cm 230 cm
8 oseb 180 cm 240 cm

Za zagotovitev potrebne površine je potrebno meram iz
tabele prišteti debeline radiatorjev oziroma na stene pritrje-
nih stvari, razen tega pa tudi:

a) k širinam prostora iz tabele:
– za prehod med stoli in stenami najmanj 30 cm,
– za prehod med stoli in drugimi kosi pohištva oziroma

opreme najmanj 70 cm;
b) k dolžinam prostora iz tabele:
– za prehod oziroma dostop do mize, kadar je tudi na

čelu mize stol, med hrbtiščem stola in steno ali drugimi kosi
pohištva in opreme najmanj 70 cm,

– za prehod oziroma dostop do mize, kadar na čelu
mize ni stola, med mizo in steno ali drugimi kosi pohištva
oziroma opreme najmanj 90 cm,

– za razmik med čelno stranico mize in steno, kadar je
miza prislonjena k steni, najmanj 5 cm.

PREGLEDNICA ŠT. 4
Najmanjše potrebne površine za namestitev opreme v

kopalnicah in straniščih

Površina za Zahtevana najmanjša Priporočena najmanjša
površina površina
(širina x globina) (širina x globina)

Enojni umivalnik 60 x 55 cm 70 x 60 cm
– za omarico

Dvojni umivalnik 120 x 55 cm 140 x 60 cm
– za omarico

Kopalno kad 155 x 75 cm 170 x 75 cm
Pršno kad 80 x 80 cm 90 x 90 cm
Straniščno školjko
s kotličkom 40 x 75 cm
Bide 40 x 60 cm

Oprema v kopalnicah in straniščih mora biti namešče-
na tako, da so zagotovljeni naslednji razmiki oziroma prosti
prehodi:
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– med posameznimi kosi opreme iz preglednice in
stranskimi stenami najmanj 20 cm,

– med posameznimi kosi opreme iz preglednice, v nizu
pritrjenimi na steno, najmanj po 25 cm,

– med sprednjo stranico posameznega kosa opreme
oziroma stranico, s katere se oprema uporablja in nasprotno
steno prostora ali ob nasprotno steno postavljenim pralnim
strojem ali kosom pohištva najmanj 90 cm,

– med sprednjo stranico posameznega kosa opre-
me oziroma stranico, s katere se oprema uporablja in
sprednjo stranico ob nasprotno steno postavljenega kosa
opreme iz razpredelnice, razen pralnega stroja, najmanj
75 cm.

Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
ni potreben razmik med stranico umivalnika in stranico ko-
palne kadi ob njem ter med stranicama kopalne in pršne
kadi, ki sta postavljeni ena ob drugo.

2092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ravnanju z odpadki

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o vars-
tvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96 in 9/99 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor

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

ravnanju z odpadki

1. člen
V pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.

84/98) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
“Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno

od skupin odpadkov, določenih v prilogi 1A, ki je sestavni
del tega pravilnika, in ki ga imetnik zavrže, namerava ali
mora zavreči.

Klasifikacijski seznam odpadkov po skupinah odpad-
kov iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam
odpadkov).”.

2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nevarni odpadek je odpadek, razvrščen v eno od

skupin v klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov, dolo-
čenem v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadalj-
njem besedilu: seznam nevarnih odpadkov).

Seznam nevarnih odpadkov je določen na podlagi pri-
loge 2A, ki je sestavni del tega pravilnika.

Šteje se, da ima nevarni odpadek iz prvega odstavka
tega člena eno ali več nevarnih lastnosti, določenih v prilogi
3, ki je sestavni del tega pravilnika.

Odpadek je nevaren odpadek tudi, če vsebuje ali je
pomešan z odpadki iz seznama nevarnih odpadkov.”.

3. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če je odpadek izkopana zemljina, onesnažena z ne-

varnimi snovmi tako, da je vrednost najmanj enega od para-
metrov večja od vrednosti, ki je določena v 1. točki pri
načinu določanja nevarne lastnosti H13 v prilogi 3 tega
pravilnika, veljajo za ravnanje z njo tudi določbe tega pravil-
nika, ki se nanašajo na nevarne odpadke.”.

4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se v zadnji vrstici črta

besedilo “iz tabele 1”.

5. člen
V drugi alinei prvega odstavka 18. člena se besedilo “iz

priloge 3” nadomesti z besedilom “iz priloge 4” in besedilo
“iz priloge 4” nadomesti z besedilom “iz priloge 5”.

Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se
glasi:

“Če lastnik ali drug upravičenec nepremičnine ugotovi,
da so se na njej pojavili odpadki proti njegovi volji, mora o
njih nemudoma obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo
okolja.”.

6. člen
V drugi alinei drugega odstavka 27. člena se besedilo

“iz priloge 3” nadomesti z besedilom “iz priloge 4” in besedi-
lo “iz priloge 4” nadomesti z besedilom “iz priloge 5”.

7. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka 27. čle-

na tega pravilnika osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik po-

sameznik, registriran za dejavnost deponij, sežiganje in dru-
ge načine odstranjevanja trdnih odpadkov, reciklažo in pre-
delavo odpadkov, proizvodnjo iz sekundarnih surovin ali
ravnanja s posebnimi odpadki po predpisih o klasifikaciji
dejavnosti,

– razpolaga s potrebnimi objekti ali napravami za pre-
delavo ali odstranjevanje odpadkov, za katere je izdano upo-
rabno dovoljenje, ki dokazuje izpolnjenost predpisanih oko-
ljevarstvenih zahtev, in

– namerava izvajati predelavo po postopkih iz priloge 4
tega pravilnika ali odstranjevanje odpadkov po postopkih iz
priloge 5 tega pravilnika.

Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega od-
stavka lahko ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstav-
ka 27. člena tega pravilnika tudi osebi, ki razpolaga s
potrebno premično napravo za predelavo ali odstranjeva-
nje odpadkov, če na podlagi vlogi priložene strokovne
ocene o vplivih obratovanja premične naprave na okolje
ugotovi, da so izpolnjeni okoljevarstveni pogoji iz 8. člena
tega pravilnika.

Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati
pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o
vplivih na okolje.”.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012–13/00
Ljubljana, dne 16. maja 2000.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

PRILOGA 1A
Skupine odpadkov

Q1 Odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji ali uporabi in
niso navedeni v tem seznamu

Q2 Izdelki brez specifikacij
Q3 Izdelki s pretečenim rokom uporabnosti
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Q4 Materiali, ki so bili razsuti, razliti, izgubljeni ali pod-
vrženi drugim nezgodam, vključno kateri koli material, opre-
ma itd., ki je bil onesnažen kot posledica nezgode

Q5 Materiali, ki so onesnaženi kot posledica načrtova-
nih dejavnosti (npr. odpadki od čistilnih dejavnostih, emba-
laža, vsebniki ipd.)

Q6 Neuporabni deli (npr. zavržene baterije, izrabljeni
katalizatorji ipd.)

Q7 Snovi, ki ne delujejo več zadovoljivo (npr. onesna-
žene kisline, onesnažena topila, izrabljene temperne soli
ipd.)

Q8 Odpadki industrijskih postopkov (npr. žlindra, kot-
lovne usedline ipd.)

Q9 Odpadki postopkov za zmanjšanje onesnaževanj
(npr. gošče čistilnikov, prah vrečastih filtrov, izrabljeni filtri
ipd.)

Q10 Odpadki strojne/končne obdelave (npr. ostružki,
valjarniška škaja ipd.)

Q11 Odpadki pridobivanja in predelave surovin (npr.
odpadki rudarjenja, izpiralne tekočine oljnih vrtin ipd.)

Q12 Materiali s primesmi (npr. olja onesnažena s PCB
ipd.)

Q13 Vsi materiali, snovi ali izdelki, katerih uporaba je
prepovedana z zakonom

Q14 Izdelki, ki jih lastnik ne namerava več uporabljati
(npr. odpadki iz kmetijstva, stanovanj, uradov, blagovnega
prometa, trgovine ipd.)

Q15 Onesnaženi materiali, snovi ali izdelki nastali pri
obnavljanju kakovosti tal

Q16 Vsi materiali, snovi ali izdelki, ki niso vsebovani v
prejšnjih skupinah.

PRILOGA 2A

1. Seznam skupin in splošnih tipov nevarnih odpadkov
A – odpadki, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti

iz priloge 3 tega pravilnika:
1. anatomske snovi; bolnišnični in drugi klinični odpad-

ki;
2. farmacevtiki, zdravila in veterinarske sestavine;
3. sestavine za zaščito lesa;
4. biocidne in fitofarmacevtske snovi;
5. odpadne snovi, ki so uporabljene kot topila;
6. halogenirane organske snovi, ki niso uporabljene

kot topila, razen inertnih polemiriziranih materialov;
7. temperne soli, ki vsebujejo cianide;
8. mineralna olja in zaoljene snovi (npr. rezalne gošče

ipd.);
9. mešanice olj z vodo, ogljikovodikov z vodo in emulzije;
10. snovi, ki vsebujejo PCB oziroma PCT (npr. dielek-

triki ipd.);
11. katranasti materiali, nastali pri rafinaciji, destilaciji

in katerem koli pirolitičnem postopku (npr. kotlovske usedli-
ne ipd.);

12. črnila, barve, pigmenti, laki;
13. smole, latex, mehčalci, lepila;
14. kemične snovi, nastale pri raziskavah in razvoju ali

poučevanju, ki še niso opredeljene oziroma so nove in
katerih učinki na človeka in/ali okolje niso poznani (npr.
laboratorijski odpadki ipd.);

15. pirotehnični in drugi eksplozivni materiali;
16. fotografske kemikalije in materiali za razvijanje;
17. kateri koli material, onesnažen s katero koli snovjo

sorodno polikloriranemu dibenzofuranu;
18. kateri koli material, onesnažen s katero koli snovjo

sorodno polikloriranemu dibenzo-p dioksinu.
B – odpadki, ki vsebujejo katero koli sestavino navede-

no v 2. točki te priloge in imajo najmanj eno od nevarnih
lastnosti iz priloge 3 tega pravilnika:

19. živalska ali rastlinska mila, maščobe, voski;

20. nehalogenirane organske snovi, ki niso uporablje-
ne kot topila;

21. anorganske snovi brez kovin ali kovinskih spojin;
22. pepeli oziroma ugaski;
23. zemlja, pesek, ilovica vključno z materiali od ze-

meljskih del;
24. necianidne temperne soli;
25. kovinski prah, prašek;
26. izrabljeni katalizatorski materiali;
27. tekočine ali gošče, ki vsebujejo kovine ali kovinske

spojine;
28. odpadki od postopkov za nadzor nad onesnaževa-

njem (npr. prah iz vrečastih filtrov ipd.);
29. gošče pralnikov;
30. gošče čistilnih naprav za vodo;
31. odpadek dekarbonizacije;
32. odpadek jonskih izmenjevalcev;
33. gošče odpadnih vod, nepredelane ali neuporabne

v kmetijstvu;
34. odpadek od čiščenja rezervoarjev oziroma opre-

me;
35. onesnažena oprema;
36. onesnaženi zabojniki (npr. embalaža, plinske po-

sode ipd.), katerih vsebina je vključevala eno ali več sesta-
vin, navedenih v drugem delu te priloge;

37. baterije in drugi električni elementi;
38. rastlinska olja;
39. materiali, nastali pri ločenem zbiranju komunalnih

odpadkov in imajo katero koli od nevarnih lastnosti iz priloge 3;
40. kateri koli drugi odpadki, ki vsebujejo katero koli

od sestavin navedenih v drugem delu te priloge in imajo
katero koli od nevarnih lastnosti iz priloge 3.

2. Sestavine odpadkov, na podlagi katerih so odpadki
razvrščeni med nevarne, če imajo hkrati tudi nevarne

lastnosti iz priloge 3 tega pravilnika
C1 berilij; berilijeve spojine;
C2 vanadijeve spojine;
C3 kromove (VI) spojine;
C4 kobaltove spojine;
C5 nikljeve spojine;
C6 bakrove spojine;
C7 cinkove spojine;
C8 arzen; arzenove spojine;
C9 selen; selenove spojine;
C10 spojine srebra;
C11 kadmij; kadmijeve spojine;
C12 kositrove spojine;
C13 antimon; antimonove spojine;
C14 telurij; telurijeve spojine;
C15 barijeve spojine, razen barijevega sulfata;
C16 živo srebro; spojine živega srebra;
C17 talij; talijeve spojine;
C18 svinec; svinčeve spojine;
C19 anorganski sulfidi;
C20 anorganske fluorove spojine, razen kalcijevega

fluorida;
C21 anorganski cianidi;
C22 naslednji alkalni elementi: litij, natrij, kalij, kalcij,

magnezij v nevezani obliki;
C23 kisle raztopine ali kisline v trdni obliki;
C24 lužnate raztopine ali lugi v trdni obliki;
C25 azbest (prah in vlakna);
C26 fosfor: fosforne spojine, razen mineralnih fosfatov;
C27 kovinski karbonili;
C28 peroksidi;
C29 klorati;
C30 perklorati;
C31 acidi;
C32 PCB oziroma PCT;
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C33 farmacevtske ali veterinarske spojine;
C34 biocidi in fitofarmacevtske snovi (npr. pesticidi ipd.);
C35 infektivne snovi;
C36 kreozoti;
C37 izocianati; tiocianati;
C38 organski cianidi (npr. nitrili ipd.);
C39 fenoli; fenolne spojine;
C40 halogenirana topila;
C41 organska topila, razen halogeniranih topil;
C42 organohalogenske spojine, razen inertnih polimeri-

ziranih materialov in drugih snovi, navedenih v tem seznamu;
C43 aromatske spojine; policiklične in heterociklične

organske spojine;
C44 alifatski amini;
C45 aromatski amini;
C46 etri;
C47 snovi eksplozivnega značaja, razen tistih, ki so

navedene drugje v tem seznamu;
C48 žveplove organske spojine;
C49 katera koli snov sorodna polikloriranemu dibenzo-

furanu;
C50 katera koli snov sorodna polikloriranemu dibenzo-

p-dioksinu;
C51 ogljikovodiki in njihov kisik; dušikove in/ali žveplo-

ve spojine, ki sicer niso upoštevane.

2093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije

Na podlagi 37. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo

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

sporočanju podatkov za kemikalije

1. člen
V pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Urad-

ni list RS, št. 73/99) se v 3. členu za drugim odstavkom
dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

“Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
zavezanec predloži uradu podatke na enem skupnem obraz-
cu iz priloge 1 tega pravilnika za več barv in lakov ali polimer-
nih snovi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. imajo skupen večji del trgovskega imena,
2. se razlikujejo le v barvi, niansi, stopnji sijaja, strukturi

ali reoloških lastnostih (velja za barve in lake),
3. so izdelane iz enakih osnovnih kemijskih kompo-

nent, razlikujejo pa se v stopnji polimerizacije ali molekulski
strukturi (velja za polimerne snovi),

4. imajo varnostne liste z identičnimi podatki ali skupen
varnostni list.

Zavezanec mora pod točko 2.a obrazca iz priloge 1
tega pravilnika vpisati skupen večji del trgovskega imena ter
ob predložitvi obrazca uradu navesti vsa posamezna trgov-
ska imena barv in lakov ali polimernih snovi, ki so vključena v
ta obrazec.”

Dosedanji tretji in četri odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

2. člen
V 9., 10., 11., 12. in 13. členu tega pravilnika se

datum “29. 5. 2000” nadomesti z datumom “29. 5. 2001”.

3. člen
Za 13. členom se doda novi člen 13.a, ki se glasi:

“13.a člen
Ne glede na 10., 12. in 13. člen tega pravilnika lahko

zavezanec predloži uradu podatke na enem skupnem obraz-
cu iz priloge 1 tega pravilnika za več barv in lakov ali polimer-
nih snovi, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 3. člena
tega pravilnika.

Zavezanec mora pod točko 2.a obrazca iz priloge 1
tega pravilnika vpisati skupen del trgovskega imena ter ob
predložitvi obrazca uradu navesti vsa posamezna trgovska
imena barv in lakov ali polimernih snovi, ki so vključena v ta
obrazec.”

4. člen
V prilogi 4 se za 3. točko doda nova točka 3.a, ki se

glasi:
“3.a Kemikalije, ki so izključno namenjene izdelavi zdra-

vil (surovine za zdravila).”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-11/00
Ljubljana, dne 22. maja 2000.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

2094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi

Na podlagi 28. in 30. člena in v povezavi s šestim
odstavkom 27. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS,
št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo

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

razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi

1. člen
V 13. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in ozna-

čevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 73/99) se doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Navodilo o izjemah iz prvega odstavka tega člena izda
urad.”

2. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek, so lahko varnostni listi

za industrijske snovi za lastno uporabo v količinah manjših
od 100 kilogramov na leto na zavezanca in za snovi, ki se
uporabljajo v laboratorijih, v količinah manjših od 100 kilo-
gramov na leto na zavezanca izjemoma v tujem jeziku, če je
tuji varnostni list pripravljen v skladu s prilogo VIII tega pravil-
nika in če je z navodilom za varno delo, ki vsebuje tudi vse
bistvene podatke o snovi iz varnostnega lista zagotovljeno,
da so vsi, ki z njimi ravnajo, seznanjeni z nevarnostmi, ki jih
snov predstavlja, ter z ukrepi za preprečevanje zastrupitev in
drugih nesreč oziroma z nujnimi ukrepi, če do zastrupitve
oziroma nesreče pride.”

3. člen
V 15. členu se besedilo “29. maja leta 2000” nadome-

sti z besedilom “29. maja leta 2001”.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-9/00
Ljubljana, dne 22. maja 2000.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

2095. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov

Na podlagi 28. člena in v povezavi s šestim odstavkom
27. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99)
izdaja minister za zdravstvo

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

razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
pripravkov

1. člen
V 11. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in ozna-

čevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99) se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Navodilo o izjemah iz prvega odstavka tega člena izda
urad.”

2. člen
V 12. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek so lahko varnostni

listi za industrijske pripravke za lastno uporabo v količi-
nah manjših od 100 kilogramov na leto na zavezanca in
pripravke, ki se uporabljajo v laboratorijih, za količine
manjše od 100 kilogramov na leto na zavezanca, izjemo-
ma v tujem jeziku, če je tuji varnostni list pripravljen v
skladu s prilogo VIII pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi in če je z navodilom za varno
delo, ki vsebuje tudi vse bistvene podatke o pripravku iz
varnostnega lista zagotovljeno, da so vsi, ki z njim ravna-
jo, seznanjeni z nevarnostmi, ki jih pripravek predstavlja,
ter z ukrepi za preprečevanje zastrupitev in drugih nesreč
oziroma z nujnimi ukrepi, če do zastrupitve oziroma ne-
sreče pride.”

3. člen
V 13. členu se besedilo “29. maja leta 2000” nadome-

sti z besedilom “29. maja leta 2001”.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-10/00
Ljubljana, dne 22. maja 2000.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

2096. Navodilo o vsebini, obliki, načinu izdaje in
razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za
prebivanje

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega od-
stavka 46. člena, šestega odstavka 49. člena ter prvega in
tretjega odstavka 102. člena zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99) izdaja minister za notranje zadeve

N A V O D I L O
o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve
oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje

1. člen
Prošnjo za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za

prebivanje vloži tujec na ustreznem obrazcu iz priloge št.1
tega navodila. O vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za
začasno prebivanje oziroma za izdajo nadaljnjega dovoljenja
za začasno prebivanje se izda potrdilo na obrazcu iz priloge
št. 2 tega navodila.

2. člen
Dovoljenje za prebivanje vsebuje podatke o vrsti dovo-

ljenja, namenu, zaradi katerega se izda, roku veljavnosti,
dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja, oseb-
ne podatke osebe, ki ji je bilo izdano dovoljenje, ter podatke
o kraju in datumu izdaje dovoljenja za prebivanje.

Dovoljenje za prebivanje se izda v obliki nalepke, veli-
kosti 74 × 105 mm.

V primeru, da tujec nima veljavnega potnega lista, se
dovoljenje za stalno prebivanje izda na obrazcu iz priloge 9
pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 19/91-I in 52/94).

3. člen
Dovoljenje za prebivanje se izda na obrazcu iz priloge

št. 3 tega navodila, tako da se prilepi v potni list.

4. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje se označi tako, da

se preko dovoljenja odtisne štampiljka iz priloge št. 4 tega
navodila, optični variabilni znak – kinegram pa se prečrta s
koničastim kovinskim predmetom.

V primeru odpovedi prebivanja se po tem, ko postane
odločba o odpovedi prebivanja izvršljiva, ta označi v potnem
listu tako, da se vanj odtisne štampiljka iz priloge št. 5 tega
navodila. Tujcu, kateremu je bilo odpovedano prebivanje,
se v potnem listu razveljavi izdani vizum ali izdano dovoljenje
za prebivanje na način iz prejšnjega odstavka tega člena.

5. člen
Priloge št. od 1 do 5 so sestavni del tega navodila in so

objavljene skupaj z njim.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo prenehajo veljati

prvi odstavek 6. člena, 7. člen ter prvi in četrti odstavek
9. člena pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 19/91-I in 52/94).

7. člen
To navodilo začne veljati 1. junija 2000.

Št. 0301-12/04/74-2000
Ljubljana, dne 17. maja 2000.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve
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(32. člen zakona o tujcih)1
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(33. člen zakona o tujcih)1
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(34. člen zakona o tujcih)1
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(35. člen zakona o tujcih)
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(36. in 37. člen zakona o tujcih)1
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(37. člen zakona o tujcih)1
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(39. člen zakona o tujcih)1
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(40. člen zakona o tujcih)1
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Priloga  št. 3 (Obrazec dovoljenja za prebivanje)

Opis barv dovoljenja za prebivanje

Podton z leve proti desni: Vijolièasta prehaja v modro in oker na sredini ter se vraèa v vijolièasto na desni.

Osnova z leve proti desni: Rdeèa prehaja v vijolièasto, modro, nazaj in v vijolièasto.
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Priloga št. 4

                                                  RAZVELJAVLJENO-ANNULE

                                             (Štampiljka je velikosti 65 x 5 mm)

Priloga št. 5

Imetnik tega potnega lista mora zapustiti Republiko Slovenijo do ________________________________________________

Nima pravice vrnitve do _________________________________________________________________________________

Številka:

Datum:                                                                            Uradna oseba:

(Štampiljka je velikosti 7,5 x 3 cm)
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2097. Navodilo o vsebini in formatu vizuma

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, tretjega od-
stavka 22. člena in 102. člena zakona o tujcih (Uradni list
RS, št. 61/99) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju
z ministrom za zunanje zadeve

N A V O D I L O
o vsebini in formatu vizuma

1. člen
Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec na obrazcu iz prilo-

ge št. 1 tega navodila.

2. člen
Vizum vsebuje podatke o vrsti vizuma, roku veljavnosti,

obdobju, v katerem je imetniku dovoljen vstop, trajanju biva-
nja v državi, številu vstopov, namenu obiska in osebne po-
datke o osebi, ki ji je bil vizum izdan, številki potnega lista ter
datumu in kraju izdaje vizuma.

Vizum se izda v obliki nalepke, velikosti 74 × 105 mm.

3. člen
Vizum se izda na obrazcu iz priloge št. 2 tega navodila,

tako da se prilepi v potni list.

4. člen
Razveljavitev vizuma se označi tako, da se preko vizu-

ma odtisne štampiljka iz priloge št. 3 tega navodila, optični
variabilni znak – kinegram pa se prečrta s koničastim kovin-
skim predmetom.

5. člen
Priloge št. od 1 do 3 so sestavni del tega navodila in so

objavljene skupaj z njim.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, prenehata veljati

4. člen pravilnika o potnih listih in vizumih ter o načinu vode-
nja evidenc o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91-I
in 52/94) in 2. člen pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o potnih listih in vizumih ter o načinu vodenja evi-
denc o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 52/94).

Z dnem, ko začne veljati to navodilo prenehajo veljati 2.
člen, prvi in drugi odstavek 3. člena in 4. člen pravilnika o načinu
izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94),
pri čemer se do 1. 1. 2003 vizum lahko izda tudi na obrazcu,
določenim s prilogo 4/1 in 4/2 navedenega pravilnika.

7. člen
To navodilo začne veljati 1. junija 2000.

Št. 0301-12/01/112-2000
Ljubljana, dne 17. maja 2000.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

Soglašam!

dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister

za zunanje zadeve

Priloga št. 1

(obrazec prošnje za izdajo vizuma)

OPOMBA: Besedilo obrazca prošnje za izdajo vizuma je
poleg slovenskega jezika lahko napisano tudi v tujih jezikih).
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Priloga št. 2 (Obrazec vizuma)

Opis barv vizuma:

Podton z leve proti desni: Zelena in modra prehajata v modro in zeleno na sredini ter se vraèata v
zeleno in modro na desni.
Osnova z leve proti desni: Zelena prehaja v modro, rdeèo in nazaj v zeleno.

Priloga št. 3

RAZVELJAVLJENO-ANNULE

(Štampiljka je velikosti 65 x 5 mm)
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OBČINE

LJUBLJANA

2098. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje obrobja Dunajske ceste od
Bežigrajskega dvora do Ruskega carja

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 15. seji dne 17. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora
do Ruskega carja

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območje obrobja Dunajske ceste, od Bežigrajskega
dvora do Ruskega carja, ki jih je izdelal Arhe d.o.o. pod št.
85/98.

2. člen
Sestavni del odloka so:
1. meja območja na katastrskem načrtu v merilu

1:2000,
2. regulacijska karta v merilu 1:2000.
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo še informativne

priloge:
– grafični izvleček iz dolgoročnega plana občin in me-

sta Ljubljane za obdobje 1986-2000,
– soglasja,
– zazidalni preizkus v merilu 1: 2000,
– načrt s prerezi v merilu 1: 2000,
– zbirnik komunalnih vodov.

3. člen
Meja območja urejanja je omejena na obrobje Dunaj-

ske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja. Meja
območja urejanja je določena v katastrskem načrtu iz 2.
člena odloka.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju.

Dopolnjujejo jih posebna določila, ki se nanašajo na posa-
mezne morfološke enote in podrobneje opredeljujejo merila
in pogoje za posege.

5. člen
Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja, dozidava in nadzidava objektov, ki služijo de-

javnostim, določenim v posameznih funkcionalnih enotah,

– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča,
– gradnja objektov in naprav za potrebe energetike,

komunale, prometa in zvez,
– urejanje zelenih površin in zasaditve vegetacije,
– ureditev parkirnih mest,
– postavitev mikrourbane opreme.
Dovoljeni so le tisti posegi, ki ob funkcionalnih zadosti-

jo tudi drugim pogojem, določenim v odloku (gabariti, miru-
joči promet, varovanje okolja...). Upoštevanje pogojev se
preveri v postopku izdelave lokacijske dokumentacije. Za
lokacijo objektov na izpostavljenih legah, oziroma za kom-
pleks objektov, naj se predhodno izvede javni urbanistično
arhitekturni natečaj. Določitev takih lokacij izvede občinska
služba za urbanizem. Za dovoljene posege se predhodno
pridobi in upošteva spomeniško varstvene smernice in po-
goje LRZVNKD.

V pasu predvidene širitve Dunajske ceste (vzhodni pas),
so do sprejetja izvedbenega načrta možna na obstoječih
objektih vzdrževalna dela, adaptacije, manjše funkcionalne
dopolnitve, spremembe namembnosti in dela za komunalno
opremljanje. Pogoj za gradnjo objektov na novi gradbeni
liniji je rušitev objektov, ki so v pasu razširjene ceste.

Enaka določila veljajo tudi za ostale predele z obstoje-
čo stanovanjsko gradnjo, kjer so z novimi prostorskimi ure-
ditvenimi pogoji predvidene novogradnje. Za adaptacije in
obnove fasad objektov ob celotni Dunajski cesti se pridobijo
tudi konservatorske smernice in pogoji spomeniške službe.

6. člen
Vsi posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske

elemente prikazane na regulacijski karti.
Pomen teh regulacijskih elementov je:
Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z

enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasa-
de) od gradbene linije.

Gradbena meja (GM) je meja, ki je novograjeni objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmak-
njeni od nje v notranjost.

Regulacijska linija (RL) je meja med zemljiščem v javni
in privatni rabi.

Zazidalna linija (ZL) pomeni smer, v kateri so postavlje-
ni novi objekti.

BEP – bruto etažna površina stavbe je vsota vseh etaž-
nih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in s
svetlo višino nad 2,20m.

I – izkoristek (I=BEP/SZ) izraža koliko m2 bruto etažne
površine (BEP) pride na vsak m2 pripadajočega stavbnega
zemljišča. Vrednosti v posebnih določilih so okvirne.

Če regulacijski elementi ne omejujejo posega v pro-
stor, veljajo naslednja pravila za odmik novograjenega ob-
jekta:

– vsaj 5m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj
7 m od roba ceste,

– vsaj toliko od objekta na sosednji parceli kot določa
svetlobno-tehnična ocena ali študija osvetlitve.

Najmanjši profil Dunajske ceste med objekti znaša 46m
in predstavlja prostor od gradbene linije obstoječih objektov
na zahodni strani, do nove gradbene linije na vzhodu. Profil
je določen v regulacijski karti.
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7. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, lokacijo

komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišča,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna

mesta, utrjene površine ob objektih in sanitarno zelenje),
– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice,

osončenje v odnosu do stanovanjske zazidave, intervencij-
ske poti).

Merila in pogoji za prometno urejanje

8. člen
Občinske ceste so določene z vrisanim cestnim pro-

storom, interni dostopi pa se določajo ob posameznem
lokacijskem postopku z lokacijsko dokumentacijo. Kadar
nekategorizirana cesta služi več uporabnikom, mora biti za-
gotovljena služnost prehoda.

9. člen
Za vse obstoječe dejavnosti je treba v skladu z določili

tega odloka zagotoviti potrebno število parkirnih mest zno-
traj funkcionalne enote, kot jih določajo tehnični normativi
za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin.

Pogoj za vsako novogradnjo ali spremembo namem-
bnosti je zagotovitev normativnega števila parkirnih mest za
obstoječe stanje in za novogradnje kot interne parkirne po-
vršine znotraj funkcionalne enote ali v okviru skupne rešitve
za več funkcionalnih enot, tako za uslužbence kot obiskoval-
ce. Skupna rešitev za več funkcionalnih enot mora biti reali-
zirana sočasno z načrtovanim gradbenim posegom.

10. člen
Dovozi in priključki na občinske ceste morajo biti ureje-

ni tako, da ne ovirajo prometa.
Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. Dvo-

rišča večjih objektov morajo biti dostopna za urgentni dovoz.
Garaže in parkirišča za dejavnosti in stanovalce morajo biti
zagotovljena na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Pri izgradnji občinskih cest ter pri dostopih do javnih
objektov, je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in
kolesarje.

Pešpoti morajo potekati ločeno od voznih poti in kole-
sarskih stez.

Merila in pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
ter telekomunikacije

11. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na ustrezno infrastruk-

turo.
Pogoji in merila za komunalno urejanje in priključeva-

nje na infrastrukturo so načelni in se podrobneje določajo v
postopku za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovolje-
nja.

Glede na številne komunalne vode in naprave, ki pote-
kajo v območju Dunajske ceste, je prostorskim ureditvenim
pogojem dodana zbirna karta komunalnih naprav.

Za posege v rezervate komunalnih vodov je treba pri-
dobiti soglasje lastnika.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za gradnjo ali

obnovo objektov in naprav vzdolž Dunajske ceste, morajo
biti ob upoštevanju pogojev za to območje, izdelane pro-

gramske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP
Vodovod-Kanalizacija.

Tehnološke odpadne vode morajo biti pred priključ-
kom na javno kanalizacijo očiščene do dovoljene stopnje
onesnaženosti in se morajo voditi ločeno od ostale odpadne
vode.

Kanalizacija naj poteka po prometnih površinah in in-
tervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje jav-
nih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.

Območje Dunajske ceste leži v 3. varstvenem pasu
vodnih virov. Pri načrtovanju in izvajanju vseh posegov se
zato upoštevajo predpisani ukrepi za zaščito podtalnice.
Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih ma-
terialov, izveden mora biti preizkus na vodotesnost.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, morajo biti speljane preko lovilca maščob v
mešano kanalizacijo.

Na obravnavanem delu Dunajske ceste je zgrajeno jav-
no kanalizacijsko omrežje mešanega sistema. Odpadne ko-
munalne vode se odvajajo skupaj s padavinskimi odpadnimi
vodami iz utrjenih površin, v sekundarne kanale, ki vodijo v
zbiralnike A1, A2, A31 in A3. Čiste vode se vodi preko
ponikovalnic v podtalje.

Oskrba z vodo
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije za objekte in na-

prave vzdolž Dunajske ceste, njihovo obnovo ter druge po-
sege v prostor morajo biti ob upoštevanju pogojev za obrav-
navano območje za vodovod izdelane programske rešitve
oziroma projektne naloge, ki jih izdela Vodovod – Kanaliza-
cija.

Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje in novo-
predvideni posegi v prostor. V skladu s posameznimi posegi
v samem območju Dunajske ceste in v posameznih sosed-
njih ureditvenih območjih in njihovih morfoloških enotah, je
treba upoštevati za njih izdelane veljavne prostorske izved-
bene akte.

Po obravnavanem območju potekajo številni primarni,
napajalni ter sekundarni vodovodi, ki dovajajo vodo iz vo-
darn v Jarškem produ, Hrastju in v Klečah proti mestnemu
središču ter na območje Dunajske ceste ter njene okolice.
Pomembna sta predvsem vodovoda DN 500 na odseku od
križišča Severne obvoznice do Ptujske ulice in vodovod DN
400 na odseku od Vodovodne ceste do železnice Ljubljana
– Jesenice. Nekateri vodovodi potekajo pod pločnikom,
nekateri v zelenicah in vozišču obstoječe Dunajske ceste,
nekateri pa v obstoječem kolektorju vzdolž ceste. Kolektor
poteka ob vzhodnem delu ceste, pretežno pod pločnikom in
je zgrajen do polovice soseske Bežigrajski dvor.

Vodovodno omrežje je treba obnoviti in dopolniti tako,
da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo nepo-
sredno priključevanje porabnikov, zagotavljalo predpisane
odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in
drevja.

Vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah
in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in priključkov.

Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov.
Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izveden
tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z
geotehničnimi pogoji. Pri proizvodnih in storitvenih dejavno-
stih je treba za uporabo tehnološke vode načeloma predvi-
deti in uporabljati zaprte sisteme.

Ker so v ureditvenih območjih ob Dunajski cesti, ki so v
3. varstvenem pasu, predvideni objekti z večinoma dvema
kletnima etažama, je treba upoštevati, da temelji kletnih etaž
(ne glede na število etaž) ne smejo segati manj kot 5m nad
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najvišji znani nivo podtalnice oziroma najvišji nivo, ki se
določi s hidrogeološkimi raziskavami ob visokem vodostaju
podtalnice.

Oskrba z elektriko
V območju širitve Dunajske ceste je več obstoječih TP,

ki jih bo ob širitvi cestišča treba odstraniti. Zato je treba ob
novih posegih obdelati tudi preureditev elektroenergetskih
naprav.

Oskrba s toplotno energijo
Vse objekte na tem območju je treba priključiti na vro-

čevodno omrežje in sistem daljinskega ogrevanja.

Oskrba s plinom
Za gospodinjsko rabo in tehnološke potrebe je mož-

no uporabljati daljinski sistem oskrbe s plinom, za ogre-
vanje pa le na območjih, kjer ni možna oskrba preko
vročevodnega omrežja sistema daljinske oskrbe s toplot-
no energijo.

Telekomunikacijsko omrežje
TK omrežje je na območju Dunajske ceste izvedeno s

kabelsko kanalizacijo in z zemeljskimi kabli, kolektor je zgra-
jen do Bežigrajskega dvora in ga bo treba podaljšati do
obvoznice. V območju širitve Dunajske ceste je več obstoje-
čih telekomunikacijskih povezav, ki jih bo treba ob širitvi
cestišča prestaviti oziroma preusmeriti. Zato je treba ob
novih posegih na tem območju obdelati tudi preureditve
telekomunikacijske infrastrukture.

Urejanje javne razsvetljave
Območje je opremljeno z javno razsvetljavo, ki se bo

pri predvidenih posegih dopolnjevele skladno s tehnični-
mi normativi za projektiranje in opremo mestnih javnih
površin.

Vse občinske ceste na tem območju je treba opremiti z
javno razsvetljavo, ki mora biti izvedena s tipskimi elementi.
Zunanja razsvetljava privatnih zemljišč je interna in ne bo
povezana s sistemom javne razsvetljave. To velja tudi za
varnostno in delovno razsvetljavo ob objektih.

Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odjemna in zbirna mesta komunalnih odpadkov morajo

biti na funkcionalnem zemljišču posega (povzročitelja), pro-
metno dostopna, locirana v objektu ali izven njega ter ureje-
na skladno z veljavnimi predpisi.

Zagotoviti je treba ustrezen način zbiranja komunalnih
odpadkov in upoštevati posebne vrste odpadkov.

Merila in pogoji za varovanje okolja

12. člen
Pri vsakem posegu v prostor je potrebno zagotoviti:
– sanacijo obstoječega stanja,
– varovanje zraka pred onesnaženjem,
– omejitve emisij hrupa in po potrebi predvideti ustrez-

ne mere zaščite,
– zbiranje odpadkov in odvoz odpadkov prilagojen se-

danji in novi organiziranosti te dejavnosti (selekcioniranje).

13. člen
Pri vsakem posegu v prostor je potrebno zagotoviti:
– ustrezne ukrepe glede požarnega varstva,
– ustrezne ukrepe glede zaklanjanja ljudi in dobrin.
Za zagotovitev požarne varnosti je treba upoštevati

požarnovarnostne odmike med objekti in napravami in

omogočiti dostope za urgentna vozila. V postopku pripra-
ve lokacijske dokumentacije mora biti izdelana strokovna
požarnovarnostna ocena gradnje oziroma posegov v pro-
stor.

III. POSEBNI POGOJI PO POSAMEZNIH
FUNKCIONALNIH ENOTAH

14. člen
(območje od Bežigrajskega dvora do Mercatorja)
BR 2/2 Stadion (predel med Topniško cesto in Ptujsko

ulico)
Namembnost: javna parkovna ureditev
Vrste posegov: ureditev javnih zelenih površin
Ostala določila: ob širitvi Dunajske ceste se na celot-

nem območju uredi mestni park
možne so odstranitve obstoječih objektov

BR 1/1 Stadion
Namembnost: stadion je namenjen športnim in kultur-

nim prireditvam ter rekreaciji;
Vrste posegov: ureditev stadiona skladno s konserva-

torskimi smernicami in pogoji LRZVNKD
Ostala določila: stadion se ohranja kot dediščina arhi-

tekta Jožeta Plečnika; za vse nameravane posamične pose-
ge in revitalizacijo objekta stadiona in objektov v njegovem
vplivnem območju, se zahteva predhodno pridobitev kon-
servatorskih smernic in pogojev LRZVNKD ter zagotovi nji-
hov strokovni nadzor.

BS 2/4-2 Gasilski dom (predel vil med Ptujsko in Dimi-
čevo ulico)

Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost z
javnim pritličjem ter stanovanja

Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena zazidava s prekinitvami v višjih

nadstropjih
Zazidalne linije: nova gradbena linija Dunajske ceste
Višinski gabarit: 2K + P + 2 + višinski poudarek do

P + 5 na južnem robu posameznih enot (višinski poudarek
lahko zavzame največ 50% tlorisne površine objekta)

Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: zagotoviti je treba parkirna mesta in

urediti dovoze
poseg je možno izvesti le na celotni novi gradbeni liniji,

posamezne gradnje niso možne

BS 1/4 Koroška (predel med stadionom in Posavske-
ga ulico)

Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost ter
stanovanja, javno pritličje

Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena zazidava
Zazidalne linije: ob Dunajski linija obstoječih stanovanj-

skih blokov
Višinski gabarit: 2K + P + 4
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: parkirna mesta se zagotovijo na parceli

BS 1/5-1 Triglavska (predel med Posavskega ulico in
Mercatorjem)

Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost z
javnim pritličjem ter stanovanja

Vrste posegov: novogradnje – možen je le poseg na
celotnem območju, izveden na podlagi celovite urbanistične
rešitve
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Način pozidave: strnjena zazidava
Zazidalne linije: ob Dunajski linija obstoječih stanovanj-

skih blokov
Višinski gabarit: 2K + P + 4
2K + P + 2 ob Jarnikovi ulici
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: parkirna mesta se zagotovijo na parceli
obvezna je ureditev odprtega javnega prostora in zaze-

lenitve
do celotne preureditve kareja so na obstoječih objektih

možne adaptacije
nujne funkcionalne dopolnitve in spremembe namem-

bnosti.

BR 2/3 Park (park na vogalu Dunajska – Dimičeva)
Namembnost: javne zelene površine
Vrste posegov: ureditev parkovnih površin

15. člen
(območje od Mercatorja do Autocommerca)

BI 2/2 Šolski center (prosto zemljišče ob Mednarod-
nem centru)

Namembnost: inštitutske in centralne dejavnosti
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: paviljonska pozidava
Zazidalne linije: ob Dunajski in na vzhodu linija Medna-

rodnega centra
Višinski gabarit: K + P + 2 ob Dunajski

K + P + 8 v zaledju
Izkoristek: 2.0
Ostala določila: zagotoviti parkirna mesta na parceli

BM 2/1 Avtoobnova in del BI 2/2
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost
Vrste posegov: novogradnja na mestu odstranjenih ob-

jektov
Način pozidave: paviljonska pozidava
Zazidalne linije: po liniji obstoječega poslovnega ob-

jekta
Višinski gabarit: 2K + P + 2 ob Dunajski

2K + P + 8 vzhodni del
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: pogoj za gradnjo je ureditev novega

uvoza iz Dunajske ceste
zagotovijo se parkirna mesta na parceli
predel enodružinskih hiš ostaja v sedanji rabi do more-

bitne prenove območja v celoti, izvede se arhitekturni natečaj
za gradnjo v območju BM 2/1 se pridobi enotna urba-

nistična rešitev in določi gradbene parcele

BM 2/2 AMD (prostor ob AMZ in Autocommercu)
Namembnost: mešana poslovno trgovska in servisna

dejavnost
Vrste posegov: preureditve in novogradnje
Način pozidave: paviljonska pozidava
Zazidalne linije: osnovna zazidalna linija ob Dunajski na

S min. 18 m od ureditve PST
Višinski gabarit: 2K + P + 5
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: upošteva se princip zamikanja volum-

nov in odprtost prostora
dovozi so urejeni z V strani
varuje se ureditev PST

BS 1/6-2 Brinje (vogal Dunajska – Tolstojeva)
Namembnost: na vogalni parceli se ohrani ureditev

PST

v ostalem delu mešana poslovno trgovska dejavnost
Vrste posegov: novogradnja
Zazidalne linije: linija objektov ob Dunajski
Višinski gabarit: 2K + P + 4
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: zagotoviti parkirna mesta

16. člen
(območje od Autocommerca do WTC-ja)

BS 1/6-2 Brinje (vogal Dunajske in Turnerjeve)
Namembnost: trgovsko poslovna dejavnost
Vrste posegov: možna sanacija predela
Način pozidave: strnjena zazidava
Zazidalne linije: po regulacijski karti
Višinski gabarit: 2K + P + 2 ob Dunajski
2K + P + 1 v globini parcele
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: parkirna mesta se zagotovijo na parceli

BS 1/6-2 Brinje (območje med Dunajsko in Funtkovo
ulico)

Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost in
stanovanja, javno pritličje

Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena pozidava
združevanje vsaj dveh parcel ob Dunajski cesti (nove

dolžine objektov so vsaj 20m, gradnja do parcelne meje)
Zazidalne linije: osnovna regulacijska linija ob Dunaj-

ski, ob ureditvi odprtega javnega prostora (trga) je odmik od
linije 6 do 14 m

Višinski gabarit: 2K + P + 4
2K + P + 2 ob Funtkovi ulici
Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: dovoz po možnosti iz Funtkove ulice
parkirna mesta se zagotovijo na parceli

BS 2/5 Nove Stožice (vzhodni rob Dunajske ceste
med Kocbekovo in Palmejevo ul.)

Namembnost: mešana poslovno-trgovska in hotelska
dejavnost ter stanovanja

Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: strnjena zazidava s posameznimi pre-

kinitvami
Zazidalne linije: osnovna regulacijska linija in minima-

len odmik od parcelne meje
Višinski gabarit: 2K + P + 2, v južnem delu novih parcel

poudarki do P + 5, ki pa ne smejo presegati 50% tlorisne
površine objekta (na severu območja se poudarek izvede ob
Palmejevi ulici)

Izkoristek: do 2.0
Ostala določila: združevanje vsaj dveh parcel
parcela pred cerkvijo se uredi kot odprta javna površi-

na možna je ureditev drugih manjših trgov
zagotoviti je treba parkirna mesta na parceli

17. člen
(območje od obvoznice do Ruskega carja)

BS 4/2 Stožice (vogal Dunajske in obvoznice)
Namembnost: centralne dejavnosti, mešan program

brez stanovanj
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: zazidava sledi pogledom z Dunajske

ceste proti Stožicam in Savi
Zazidalne linije: ob Dunajski linija objekta Smelt
ob obvoznici odmik od cestišča 8 m
Višinski gabarit: 2K + P + 4
strnjena zazidava vogala 2K + P + 2
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Izkoristek: do 1.5
Ostala določila: območje je nedeljivo – enoten izgled

objektov
javni natečaj za arhitekturo in urbanizem za vso območ-

je med obvoznico in Stožensko ulico
parkiranje v sklopu območja

BS 4/2 Stožice (vrtno mesto ob Stoženski in Pavlovče-
vi cesti)

Namembnost: stanovanjski program
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: vrstna zazidava
Zazidalne linije: zazidalne linije sledijo geometriji pro-

stora, s prostimi pogledi proti Savi
Višinski gabarit: K + P + 2
Izkoristek: do 0.6
Ostala določila: ena parcela znotraj območja je name-

njena skupni zeleni površini
parkiranje se zagotovi na parcelah
upošteva se urbana celovitost z vogalnim predelom in

rešuje s skupnim javnim natečajem, kjer se določi minimal-
ne pogoje gradnje ter faznost

BS 4/2 Stožice (rob med Stožensko in pokopališčem)
Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost
Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: nesklenjena zazidava
Zazidalne linije: osnovna zazidalna linija Dunajske
Višinski gabarit: 2K + P + 2
Izkoristek: do 1.5
Ostala določila: združevanje dveh parcel ob Dunajski
parkiranje na parceli

BS 4/1 Ruski car (zahodna stran Dunajske od obvozni-
ce do Name)

Namembnost: mešana poslovno trgovska dejavnost in
stanovanja, servisne dejavnosti

Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: nesklenjena zazidava, minimalni odmi-

ki od parcelnih mej
Zazidalne linije: regulacijska linija ob Dunajski
upoštevati nezazidane osi prečnih ulic
Višinski gabarit: 2K + P + 2 ob Dunajski
2K + P + 1 ob Komanovi
Izkoristek: do 1.5
Ostala določila: prioritetna je zidava ob Dunajski cesti
upošteva se združevanje vsaj dveh parcel

BS 4/2 Stožice (ježa nad Malo vasjo, ob Dunajski
cesti)

Namembnost: mešan poslovno trgovski in stanovanjski
program, javna pritličja

Vrste posegov: novogradnja
Način pozidave: objekti so postavljeni pravokotno na

smer ježe in z volumnom spremljajo njen nagib
Zazidalne linije: razmik med objekti omogoča poglede

proti Mali vasi in Savi
Višinski gabarit: 3K + P + 3 (glede na nivo Dunajske)
Izkoristek: do 0.8
Ostala določila: dostop z nove ceste pod ježo
parkiranje na parceli izvede se urbanistično arhitekturni

natečaj

BS 4/2 Stožice (predel Male vasi pod ježo)
Namembnost: stanovanjska zazidava
Vrste posegov: novogradnje
Način pozidave: vrstna enodružinska gradnja

Višinski gabarit: K + P + 1
Izkoristek: do 0.5
Ostala določila: uredi se nova povezovalna cesta iz

križišča z Dunajsko cesto in dostopna cesta pod ježo

IV. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– zazidalni načrt za območje zazidalnega otoka BS

101/2 (Uradni list SRS, št. 28/75),
– tretji odstavek 58. člena in četrti odstavek 65. člena

odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B 1 Bežigrad-zahod (Uradni list SRS, št. 26/87),

– 69. in 70. člen ter peti in šesti odstavek 64. člena
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B 2 Bežigrad-vzhod (Uradni list SRS, št. 27/87),

– 11., 12. in 14. člen odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2
kmetijske površine (Uradni list  RS, št. 5/94, 11/94 in
34/96) ter določila 16. člena istega odloka, ki se nanašajo
na morfološko enoto K2,

– določila 54. člena odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto B 4 Stožice – Tomačevo (Uradni
list SRS, št. 27/87), ki se nanašajo na morfološko enoto
3A/2,

– tista določila odlokov o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za planske celote B 1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS,
št. 26/87, 15/89 in Uradni list  RS, št. 27/92), B 2 Beži-
grad – vzhod (Uradni list SRS, št. 27/89, 15/89 in Uradni
list  RS, št. 27/92) in B 4 Stožice – Tomačevo (Uradni list S
RS, št. 27/87, 15/89 ter Uradni list  RS, št. 27/92 in
49/95), ki se nanašajo na obrobje Dunajske ceste od Beži-
grajskega dvora do Ruskega carja, ki so predmet obravnave
tega odloka.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-4/99-8
Ljubljana, dne 17. aprila 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

2099. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 56/98 in 61/99) 20. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odloč-
ba US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-
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I-144/94-18; Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 in
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
11. seji dne 20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Dol

pri Ljubljani za leto 2000 (Uradni list RS, št. 109/99), ki se
po novem glasi:

Prihodki proračuna za leto 2000 znašajo 396,375.000
SIT.

Prihodki proračuna in prenesena sredstva preteklih let
se razporedijo na:

– tekoče odhodke 131,726.616 SIT
– tekoče transfere 133,197.000 SIT
– investicijske odhodke 138,720.000 SIT
– investicijske transfere 37,800.000 SIT

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40502-4/ 99
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

2100. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v
Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) ter skladno z
21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/94) ter 3. in 25. členom zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83) je Občinski svet občine Dol pri Ljublja-
ni na 11. seji dne 20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini

Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za postavitev, oblika

in vsebina ter vzdrževanje oziroma odstranjevanje nepromet-
nih znakov, stalnih in začasnih plakatnih mestih ter stalnih in
premičnih oglaševalnih objektov.

S tem odlokom se ureja tudi upravljanje z neprometni-
mi znaki, oglaševalnimi objekti in plakatnimi mesti.

2. člen
Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posre-

dovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in
drugimi izraznimi oblikami za vizualno sporočanje širši
javnosti.

Oglaševanje obsega posredovanje tržnih obvestil in
sporočil s plakati, napisi in drugimi izraznimi oblikami za
vizualno sporočanje širši javnosti.

Plakate in obvestila je dovoljeno lepiti le na za to pri-
pravljenih plakatnih (obvestilnih) mestih po predhodnem do-
voljenju pooblaščenega izvajalca.

3. člen
Za postavljanje, vzdrževanje oziroma odstranjevanje ne-

prometnih znakov in oglaševalnih objektov se sklene pogod-
ba oziroma podeli koncesija za dobo do 10 let na način in
pod pogoji, določenimi v pogodbi.

Za postavljanje, vzdrževanje oziroma odstranjevanje pla-
katnih mest se pooblasti izvajalca del (v nadaljevanju: poob-
laščeni izvajalec).

4. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise

in označbe sedežev firm in njihovih poslovnih prostorov
oziroma društev, ki so nameščena na zgradbah ali na funk-
cionalnem zemljišču zgradb, kjer je sedež firme oziroma
društva in na običajnih oglaševalnih mestih.

II. POSTAVITEV NEPROMETNIH ZNAKOV IN PLAKATNIH
MEST

5. člen
Neprometni znaki po tem odloku so znaki, ki opozarja-

jo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znameni-
tost; znaki s katerimi se udeležence v prometu usmerja k
podjetjem oziroma ustanovam, katerih dejavnost je vezana
na večji obisk udeležencev v prometu; znaki, ki obveščajo o
napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometno-
vzgojnimi akcijami ter drugimi aktivnostmi povezanimi s pro-
metom.

6. člen
Za postavitev neprometnih znakov, oglaševalnih objek-

tov je pristojen pogodbeni izvajalec, za postavitev stalnih
plakatnih mest pa pooblaščen izvajalec, po predhodni pri-
dobitvi dovoljenja po predpisih, ki urejajo posege v prostor.

Pridobitev dovoljenja za začasna plakatna mesta ni po-
trebna, če gre za postavitev začasnih (premičnih) oglaševal-
nih panojev ob trgovinah in gostiščih ter na njihovih funkcio-
nalnih zemljiščih, pri čemer mora poskrbeti za urejen videz
tega prostora.

7. člen
Neprometne znake, oglaševalne objekte in plakatna

mesta je dovoljeno postavljati tako, da ne ovirajo ali ogrožajo
prometa, da ne poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravne-
ga in obstoječega urbanega okolja. Postavljeni morajo biti
tako, da vplivi okolice (svetlobe, sence, druge ovire) ne
motijo zaznavnosti in razpoznavnosti neprometnega znaka
ali plakatnega mesta.

Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna me-
sta se postavljajo v tolikšni razdalji pred odcepi oziroma
priključki cest, prostorom za prireditve ali pred objektom, da
lahko udeleženci v prometu znak pravočasno razpoznajo in
se odločajo glede nadaljnje vožnje, ne da bi pri tem ovirali ali
ogrožali promet na cesti.

8. člen
Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ce-

ste izven naselja se izvaja v skladu s predpisi o varnosti
cestnega prometa.
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9. člen
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna me-

sta morajo biti zasnovani tako, da upoštevajo pomen in
značilnost prostora, kjer bodo postavljeni.

Celostno podobo neprometnega znaka ali plakatnega
mesta določi pogodbeni izvajalec oziroma pooblaščeni izva-
jalec, s predhodnim soglasjem pristojnega občinskega or-
gana.

Velikost neprometnega znaka ali skupine znakov, ogla-
ševalnih objektov in plakatnih mest mora biti okolici primer-
na in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov,
preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ali kako
drugače vplivati na varnost cestnega prometa.

Največja dovoljena površina neprometnega znaka ob
cesti je:

– za posamičen znak 0,50 m2

– za skupinsko tablo 3,40 m2

– za slike, transparente in grafične prikaze
v zvezi s prometom in turizmom 3,40 m2

– za velike panoje 15,00 m2

10. člen
Neprometni znak mora biti oblikovan tako, da je opa-

zen ter da se jasno loči od prometnih znakov. Imeti mora
samo najnujnejšo obvestilno in usmerjevalno vsebino.

Napisi na neprometnih znakih morajo biti v sloven-
skem jeziku. Na neprometnih znakih, ki so sporočilno na-
menjeni tujcem, so lahko tudi v tujih jezikih, poleg napisa v
slovenščini.

III. PLAKATIRANJE

11. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so samostojno stoječa ali na

stene pritrjene table, vitrine, oglasni stebri, drogovi za na-
meščanje reklamnih zastav, nameščeni na javnih površinah
in površinah v zasebni lasti neposredno ob cesti ali na javnih
in zasebnih površinah v naseljih, panoji in elektronske table.
Premična oglasna mesta so panoji, transparenti, napisi ter
napisi na javnih in drugih vozilih in podobno.

Lokacijo plakatnih mest določi pogodbeni izvajalec
po predhodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega
organa.

Pooblaščeni izvajalec izdela kataster neprometnih zna-
kov, oglaševalnih objektov in stalnih plakatnih mest v občini,
ki ga mora redno dopolnjevati.

12. člen
Plakatna mesta služijo za obveščanje o javnih priredi-

tvah, zborovanjih, manifestacijah, dejavnostih političnih
strank, oglaševanju proizvodov ter drugih storitev različnih
interesov.

13. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in drugih obvestilnih

sredstev je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno

lepljenje plakatov samo z dovoljenjem lastnika poslovnih
prostorov.

Za lepljenje in odstranjevanje plakatov je pristojen poob-
laščen izvajalec.

14. člen
S plakatnimi mesti upravlja pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:

– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno
pritrjeni, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do
katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,

– da poškodovane plakate odstrani v roku 2 dni,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica

urejena,
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko,
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari

plakati pravočasno odstranjeni,
– da prijavlja pristojnim inšpekcijskim službam (komu-

nalni redar) vsako nezakonito lepljenje plakatov in oglaše-
vanj.

15. člen
Za objavljanje oglasov in obvestil na plakatnih mestih je

naročnik (uporabnik) dolžan plačati ustrezno takso, ki je
prihodek proračuna Občine Dol pri Ljubljani. Ceno, ki jo za
nameščanje in odstranitev plakatov in drugih obvestilnih sred-
stev naročnik plača pooblaščenemu izvajalcu, določi poob-
laščen izvajalec ob soglasju občinskega sveta, naročnik
plača pooblaščenemu izvajalcu.

Župan določi, katere organizacije in društva so
oproščeni stroškov objavljanja svojih obvestil in oglasov.

16. člen
Podjetja in društva ter politične stranke lahko uporab-

ljajo svoja plakatna mesta po predhodnem dovoljenju občin-
skega upravnega organa.

Takšna obvestilna mesta se uporabljajo izključno za
lastne potrebe in so urejena skladno z določbami tega odlo-
ka ter se zanje plačuje ustrezna taksa.

17. člen
Za politično delovanje in za predvolilno kampanijo se

uporablja stalna plakatna mesta, način uporabe z navodilom
predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.

18. člen
Najpozneje v 10 dneh po volitvah morajo organizatorji

volilnih kampanj odstraniti vse svoje plakate in drugo volilno-
propagandna sporočila s plakatnih mest, ki so določena s
tem odlokom.

IV. OGLAŠEVALNI OBJEKTI IN OGLAŠEVANJE

19. člen
Oglaševalni objekti, ki so lahko stalni ali premični,

služijo za oglaševanje proizvodov in storitev. Dovoljenje
za postavitev oglaševalnih objektov izda upravni organ,
pristojen za dovoljenja na podlagi predhodnega soglasja
občinskega upravnega organa, ki je pristojen za urejanje
prostora.

20. člen
Med oglaševalne objekte ne sodijo napisi, znaki oziro-

ma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih in označujejo
naziv podjetja, društva, zavoda, … in ne oglašujejo proizvo-
dov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med oglaševalne
objekte različne table, vitrine in drugo, ki objavljajo sporočila
javnih inštitucij.

21. člen
Z oglaševalnimi objekti upravlja pogodbeni izvajalec.
Pogodbeni izvajalec je dolžan oglaševalne objekte vzdr-

ževati v skladu s pogoji, ki jih je pristojni upravni organ
določil v dovoljenju za njihovo postavitev.
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22. člen
Naročnik (uporabnik) oziroma pogodbeni izvajalec je

dolžan za postavitev in uporabo oglaševalnih objektov in
neprometnih znakov plačati ustrezno takso, katere višino ter
način plačila določi pristojni organ občinske uprave.

V. NADZOR

23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni

nadzornik.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– nameščanje neprometnih znakov, oglaševalnih ob-

jektov in plakatnih mest v nasprotju s 5. členom tega
odloka,

– plakatiranje izven plakatnih mest,
– plakatiranje in pisanje grafitov po fasadah in stenah,

vhodnih vratih zgradb, izložbah, drevesih, ograjah, stebrih
na prometnih in neprometnih znakih ter na drugih mestih, ki
niso namenjena plakatiranju,

– trositi obvestila in letake,
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati

plakate in druge objave, nameščene v skladu s tem odlo-
kom, še preden so zastarele,

– pisati na plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo
vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni,

– poškodovati javna plakatna mesta, neprometne zna-
ke in oglaševalne objekte,

– nameščanje svetlobnih obvestilnih tabel, ki bi s svo-
jim delovanjem motile pogoje bivanja.

25. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 SIT tolarjev

se kaznuje za prekršek pravna oseba, če krši določila 24.
člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT tolarjev
se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe
za prekršek iz prejšnjega odstavka.

26. člen
V primeru kršitev določb tega odloka pristojni komunal-

ni nadzornik odredi ustno ali pisno odločbo za odpravo
nepravilnosti. Zavezanec je dolžan nepravilnosti odpraviti v
roku, ki ga določi komunalni inšpektor, drugače to stori
pooblaščena oseba na njegove stroške.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

27. člen
Za vse obstoječe neprometne znake, plakatna mesta

in oglaševalne objekte, ki nimajo ustreznega dovoljenja za
postavitev morajo pogodbeni izvajalec oziroma pooblaščeni
izvajalec v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka zahtevati
izdajo ustreznega dovoljenja na pristojnem upravnem orga-
nu. V nasprotnem primeru se odredi odstranitev takega ob-
jekta na stroške lastnika.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35201-001/00
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru na območju Občine Dol pri
Ljubljani

Na podlagi določb 21 člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, št.
45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 65/95 – odločba US, 73/95 –
odločba US, 9/96 – odločba US, 14/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 68/96 –
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 –
odločba US) ter 8. in 16. člena statuta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 20. 4.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem

redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani

1. člen
V odloku o javnem redu in miru na območju Občine Dol

pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 25/97) se za 6. členom doda
nov 6.a člen, ki glasi:

“Organizator javne prireditve – javnega shoda na ob-
močju Občine Dol pri Ljubljani je dolžan prijaviti javno prire-
ditev – javni shod na Občinski urad občine Dol pri Ljubljani,
najkasneje 15 dni pred prireditvijo – shodom. Prijava mora
vsebovati lokacijo, pričetek in konec javne prireditve – sho-
da in pričakovano število udeležencev ter navedbo odgovor-
ne osebe javne prireditve – shoda.

Prijava javne prireditve – shoda ne izključuje njune
priglasitve na pristojni upravni enoti.”

2. člen
V 8. členu se črta 17. točka.

3. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni  in glasi:
“Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav ter

pogoji za postavitev plakatnih mest se določijo s posebnim
odlokom, ki ga sprejme Občinski svet občine Dol pri Ljub-
ljani.”

4. člen
V 19. členu se črta besedilo 1. točke, druge točke se

preštevilčijo.

5. člen
V 20. členu se 1. točka spremeni tako, da glasi:
“vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore ter

red in varnost na njih (4. točka 6. člena) in organizator javne
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prireditve – shoda, če ne prijavi prireditve – shoda občin-
skemu uradu (6.a člen).“

6. člen
V 20. členu se 9. točka spremeni tako, da glasi:
“kdor ravna v nasprotju z določbami 15., 16., in 17.

člena.“
Besedilo 23. točke se črta.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati os-

mi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 22100-1/00
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pokopališkem redu na območju Občine Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 8. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljub-
ljani (Uradni list RS št. 43/95 in 27/96) ter skladno z 21.
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/94 s spremembami in dopolnitvami) določb zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 20. 4.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

pokopališkem redu na območju Občine Dol pri
Ljubljani

1. člen
V odloku o pokopališkem redu na območju Občine Dol

pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 10/97) se v 3. členu doda
četrta alinea, ki glasi:

“– Vinje.”

2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
“Upravljalec pokopališč na območju občine je Občina

Dol pri Ljubljani.”
V drugem odstavku se besedilo svet krajevne skupno-

sti nadomesti z besedilom:
“Občinski urad.“

3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Pokojniki iz vasi Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska

vas lahko do pogrebnih slovesnosti leži doma, ker pokopa-
lišče Križevska vas nima mrliške vežice. Na območjih, ki
imajo mrliške vežice je obvezna uporaba mrliške vežice.”

4. člen
V 21. členu se prva alinea spremeni tako, da glasi:
“Ceno standardnega groba in cene drugih pokopa-

liških storitev določi občinski svet.”

5. člen
V 22. členu se v prvem odstavku besedi:
“Krajevne skupnosti…” nadomestijo z besedilom “fi-

nančna služba Občine Dol pri Ljubljani“.

6. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ceno za najem grobov in drugih pokopaliških storitev

določi občinski svet s sklepom za vsako tekoče leto najka-
sneje do konca prvega trimesečja tekočega leta.”

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati os-

mi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35207-2/00
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

MURSKA SOBOTA

2103. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Černelavci – naselje
Polana

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in
74/98), 65. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99) in izida referenduma z dne 23. 4.
2000 je Svet KS Černelavci na seji dne 3. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Černelavci – naselje Polana

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Černelavci – naselje

Polana se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je
bil 23. aprila 2000, uvedel krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Černelavci

– naselja Polana se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 6.
2000 do 31. 5. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za

izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– izgradnjo pločnikov v naselju,
– izgradnjo avtobusnega postajališča,
– izgradnjo parkirišča pri pokopališču,
– sofinanciranje obnove cest v naselju,
– vzdrževalna dela na vaško gasilskem domu,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in napravah.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-

liščem v naselju Polana ter lastniki nepremičnin, ki nimajo
stalnega prebivališča v naselju.
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Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-
stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:

– 2% mesečno od neto plač zaposlenih,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% mesečno samostojni podjetniki od zavarovalne

osnove, od katere plačujejo prispevke za obračun prispev-
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim biva-
liščem v naselju Polana,

– 3% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu
RS za preteklo leto, zaposleni v tujini,

– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki ne-
premičnin v naselju Polana, ki nimajo stalnega bivališča v
naselju Polana.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samo-
prispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skup-
nost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Černelavci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov
Krajevna skupnost Černelavci, Zadružna ulica 5, Murska
Sobota.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas. Od
zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se ob-
veznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov
in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

žiro račun Krajevne skupnosti Černelavci št. 51900-842-
080-82058.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama sta odgovorna Svet KS Černelavci in vaški odbor
naselja Polana.

O realizaciji programa in porabi sredstev morata Svet
KS Černelavci in vaški odbor naselja Polana najmanj enkrat
letno poročati na zboru občanov v KS Černelavci – naselje
Polana.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2000 naprej.

Št. 83/00
Černelavci, dne 3. maja 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Černelavci
Jožef Recek l. r.

2104. Poročilo volilne komisije KS Černelavci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja Krajevne
skupnosti Černelavci – naselje Polana

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Černelavci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja Krajevne

skupnosti Černelavci – naselje Polana

1
Na delu območja Krajevne skupnosti Černelavci, v na-

selju Polana, je bil na referendumu, izvedenem v nedeljo,
dne 23. aprila 2000, o uvedbi krajevnega samoprispevka
ugotovljen naslednji izid glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev,
2. na referendumu je glasovalo 148 volivcev ali

87,05%,
3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

107 volivcev ali 62,94%,
4. PROTI je glasovalo 40 volivcev ali 23,53%,
5. neveljavna je bila 1 glasovnica ali 0,58%.

2
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 8. člena sklepa o razpisu refe-
renduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del ob-
močja KS Černelavci – naselje Polana (Uradni list RS, št.
26/00) in izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je
bil v delu KS Černelavci – naselje Polana izglasovan kra-
jevni samoprispevek, saj je za uvedbo samoprispevka
glasovala večina vseh volivcev v delu KS Černelavci –
naselje Polana.

Št. 82/00
Černelavci, dne 24. aprila 2000.

Predsednik
Volilne komisije KS Černelavci

dr. Stjepan Radič l. r.

ODRANCI

2105. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 14. člena statuta
Občine Odranci je Občinski svet občine Odranci na 10. seji
dne 14. 4. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci znaša
0,032 SIT.
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

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

Št. 82-10/2000
Odranci, dne 14. aprila 2000.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

2106. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Odranci

Na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni
list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) je Občinski svet občine
Odranci na 10. seji dne 14. 4. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Odranci

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje

stimulacij študentom na območju Občine Odranci.

2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega prora-

čuna.

I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ

3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani

Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini
Odranci.

4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva uspešno oprav-

ljen izpit na univerzah in pridruženih članicah (Maribor, Ljub-
ljana, Kranj, Portorož); za tekoče študijsko leto od 1. 1.
2000 naprej.

Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen
izpit na univerzi ali na pridruženih članicah

5. člen
Višina stimulacije se določa z rastjo cen, zajamčene

bruto plače v tekočem letu in je potem za celo leto enaka.

6. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija

(visokošolski, univerzitetni) ter na kraj študija (Maribor, Ljub-
ljana, Portorož).

7. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti desetih izpi-

tov glede na kraj in stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti 20 izpitov

univerzitetnega študija glede na kraj študija.
Stimulacija ob doktoratu je enaka vrednosti 30 izpitov

univerzitetnega programa glede na kraj študija.

8. člen
Samoplačniku za podiplomski študij se vrne vpisnina v

višini 80% zneska.

II. PODELJEVANJE STIMULACIJ

9. člen
Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o

opravljenih obveznostih in na zahtevo občine druge listine.
Potrdilo o opravljenih obveznostih je dokazilo, ki se hrani na
občini v arhivu za čas študija študenta.

Čas podeljevanja stimulacije za opravljene izpite je ob
koncu drugega semestra.

Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimu-
laciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.

10. člen
Če študent letnik ponavlja ali pavzira, stanje stimulacije

miruje. Če študent ne pridobi pogojev za vpis v naslednji
letnik, se o njegovem stanju odloči občinski svet.

11. člen
Občinski svet lahko določi rok za pridobitev pogojev

študenta ali pa odloči o prenehanju stimulacije za študenta.

12. člen
Stimulacijo študent vrne, če:
– opusti študij,
– navaja neresnične podatke.

13. člen
Stimulacija se vrne v roku, ki ga določi občinski svet in

s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

14. člen
Študent, stimulator je izjemoma oproščen vseh obvez-

nosti:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja,
– iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz doka-

zil študenta.

15. člen
Višina stimulacije rednim študentom za opravljen izpit

znaša:

Visokošolski Univerzitetni
program program

SIT SIT

v Mariboru 4.000 5.000
v Ljubljani 6.000 7.000
v Portorožu 7.000 8.000

16. člen
Višina stimulacije izrednim študentom za opravljen izpit

znaša:

Visokošolski Univerzitetni
program program

SIT SIT
v Mariboru  7.000 8.000
v Ljubljani 9.000 10.000

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

nem listu.

Št. 83-10/2000
Odranci, dne 14. aprila 2000.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.
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PIVKA

2107. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Pivka za leto 1999

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine
Pivka na 10. seji dne 9. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Pivka za leto 1999

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Pivka za

leto 1999, ki izkazuje:
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter

v računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o proračunu.

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
in odhodkov terjatev in naložb financiranja

Prihodki 565.946 6
Odhodki 569.014 5.000 4.286
Primanjkljaj (–) –3.050 –4.994 –4.286
oziroma presežek (+)

2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni

račun rezervnega sklada Občine Pivka za leto 1999, ki
izkazuje:

Prihodki 8.242
Presežek 8.242

3. člen
Izgube v vseh treh bilancah se pokrijejo s sredstvi iz

preteklega leta (v znesku 15.406), na žiro računu za tekočo
porabo je ostanek v znesku 3.076.

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

nem listu RS.

Št. 03201-2/00
Pivka, dne 9. marca 2000.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

RADEČE

2108. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list RS, št. 10/98), zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/82, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
35/97 in 73/98), 21., 32., in 46. člena zakona o temeljnih
lastninsko pravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in

36/90) ter 13. in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 7. seji
dne 8. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o varnosti v cestnem prometu v naseljih

I. VSEBINA ODLOKA

1. člen
S tem odlokom se urejajo pravila in posebna pravila

javnega cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: cestni
promet) v naseljih v Občini Radeče ter določa postopek
postavitve naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno
parkirano vozilo, ter pogoje in način za odvoz nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil.

II. POMEN IZRAZOV

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,

kot ga določa zakon o varnosti cestnega prometa in zakon o
javnih cestah.

III. POOBLASTILA ŽUPANA

3. člen
Župan zaradi nemotenega in varnega prometa na ob-

činskih cestah v naseljih:
1. predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potreb-

no upoštevati pri delih na cesti v naseljih;
2. uredi način vodenja živine;
3. določi postopek in pogoje odvoza nepravilno parki-

ranih in zapuščenih vozil in postopek in pogoje namestitve in
odstranitve naprave za preprečitev odvoza nepravilno parki-
ranih vozil do plačila stroškov;

4. določi prednostne in stranske ceste;
5. določi enosmerne ceste;
6. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z

motorji in vprežnimi vozili;
7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega pomena.

IV. POOBLASTILA OBČINE RADEČE

4. člen
Občina Radeče:
1. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za

pešce na nevarnih mestih;
2. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za var-

nost otrok, pešcev, kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol,
zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in dru-
gih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem
številu;

3. odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrablje-
ne ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter po-
stavitev nove signalizacije;

4. odredi izvedbo drugih tehničnih ukrepov za zagoto-
vitev nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v
naseljih;

5. odredi območja za pešce in območja umirjenega
prometa, naprave za zagotovitev umiritve prometa ter pro-
metno ureditev, ki veljajo na teh področjih.
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V. OMEJITEV TOVORNEGA PROMETA

5. člen
Na občinskih cestah se lahko odvija tovorni promet,

ki ne presega skupno težo nad 15 t, razen če to ni
posebno omejeno s prometni znaki na posameznih odse-
kih cest.

Na občinskih cestah je omejen osni pritisk na 4t v času
odjuge.

Omejitve iz tega člena ne veljajo za vzdrževanje cest in
izvajanje javne službe odvoza odpadkov.

VI. OMEJITEV HITROSTI

6. člen
Omejitev hitrosti v posameznih naseljih, ulicah ali ob-

močjih pod splošno določeno omejitev določi, na predlog
upravljalca javnih cest, Občina Radeče.

VII. VARNOST PEŠCEV

7. člen
Zaradi varnosti pešcev ni dovoljena vožnja s kolesi,

kolesi s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem in motor-
nim kolesom in drugim vozilom po sprehajalnih stezah, otroš-
kih in športnih igriščih, zelenicah, parkih in drugih površi-
nah, ki so namenjena izključno pešcem.

VIII. VRSTE JAVNIH PARKIRNIH PROSTOROV

8. člen
Javni parkirni prostori v naseljih so splošni in posebni.

Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih
površinah, razen posebnih parkirnih prostorov.

9. člen
Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na jav-

nih površinah:
1. voznik na parkirni prostor lahko parkira samo tisto

vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen;
2. če je parkiranje na splošnih parkirnih prostorih s

prometnim znakom omejeno na določen čas, mora voz-
nik označiti čas prihoda s parkirnim listkom iz parkirne
ure, ki stoji na parkirnem prostoru, če pa take parkirne
ure ni, pa z na vidnem mestu nameščeno parkirno uro v
vozilu.

10. člen
Posebni parkirni prostori so:
1. varovani parkirni prostori, na katerih je parkiranje ob

plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje
parkirnih vozil;

2. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb
ter fizičnih oseb z opravljanjem njihove dejavnosti:

3. rezervirani parkirni prostori za potrebe avtošol;
4. drugi posebni parkirni prostori.
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni s pro-

metnimi znakom in označbo na vozišču. Prometni znak
mora vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, še čas dovo-
ljenja parkiranja in druga obvestila. Na posebnih parkirnih
prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni
prostori namenjeni in za čas, ki je določen. Voznik mora
imeti na vidnem mestu nameščeno parkirno uro.

11. člen
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na

za to določenih in označenih parkiriščih.

12. člen
Poleg v zakonu naštetih primerov je prepovedano par-

kiranje tudi:
1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti,
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbo, garaže ali

dvorišča,
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi par-

kirnimi boksi oziroma uvoz na vrisan parkirni prostor,
4. v parkih in na zelenicah,
5. pred in na prostor, določenem za odlaganje posod

za odpadke (ekološki otoki),
6. po bankinah,
7. na vozišču ceste v naseljih.

IX. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL IN
POSTAVITEV NAPRAVE, S KATERO SE PREPREČI

ODPELJATI NEPRAVILNO PARKIRANO VOZILO

13. člen
Za vozilo, ki je nepravilno parkirano, občinski redar

odredi postavitev naprave, s katero se lastniku ali vozniku
prepreči uporaba vozila do plačila stroškov priklenitve.

Na vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udeležen-
ce v cestnem prometu, ni dovoljeno postaviti naprave iz prvega
odstavka tega člena. Občinski redar odredi odvoz parkiranega
vozila z vozilom (pajek). Odvoz se opravi na stroške lastnika.

Odvoz se lahko odredi tudi za:
1. izločeno vozilo, za katero obstaja nevarnost, da se

pomanjkljivost ne bo odpravila v roku iz prvega odstavka
219. člena zakona o varnosti cestnega prometa,

2. vozilo, na katerem je bila po odredbi občinskega
redarja nameščena naprava iz prvega odstavka tega člena,
pa voznik oziroma lastnik ni poskrbel za odstranitev vozila v
roku, ki ga določi župan s pravilnikom.

Župan sprejme pravilnik o namestitvi posebne naprave
za preprečitev odvoza nepravilno parkiranega vozila in odvo-
za vozil z vozilom (pajek).

X. ZAPUŠČENA VOZILA

14. člen
Na splošnih in posebnih parkirnih prostorih in drugih

javnih površinah (parki, zelenice...) je prepovedano puščati
zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila, počitniš-
ke prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te površine
z drugimi predmeti. Odvoz se opravi na stroške lastnika.

Župan določi postopek odvoza, hrambe in prodaje vo-
zil s pravilnikom.

XI. DRUGI VARNOSTNI UKREPI

15. člen
Občina Radeče odredi, da se v nevarnih krajih, kjer so

ogroženi udeleženci v cestnem prometu, postavijo zaščitne
(varnostne) ograje. Varnostne ograje postavlja in vzdržuje
upravljalec javnih cest.

16. člen
Gradbišče ob javnih cestah je potrebno urediti tako, da

bo ob dežju onemogočeno odnašanje gradbenega in dru-
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gega materiala na javno cesto. Pri vključevanju vozil iz grad-
bišča ali druge neutrjene površine na javno cesto je potreb-
no odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaževanju in poči-
stiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del, prevoznik
oziroma voznik ne opravi sam, stori to takoj na njegove
stroške upravljalec javnih cest.

17. člen
Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na

javni cesti. Prav tako je prepovedano pranje izven javnih
cest, če voda pri pranju odteka po javni cesti.

XII. IZVAJANJE ZAKONSKIH POOBLASTIL IN NADZOR

18. člen
Pri izvajanju poooblastil iz 17. člena zakona o varnosti v

cestnem prometu občinski redarji, občinski inšpektor izre-
kajo ukrepe predvidene po zakonu, tem odloku in drugih
odlokih.

Občinski redarji in občinski inšpektor na kraju samem
lahko izterjajo denarno kazen.

Pri izvajanju poooblastil iz prejšnjega odstavka so zbra-
ne denarne kazni, prihodek občinskega proračuna.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek voznik, ki ravna v nasprotju:
– s prvim odstavkom 7. člena,
– s 1. in 2. točko prvega odstavka 9. člena,
– z določbo 10. člena,
– z določbo 11. člena,
– s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko prvega odstavka

12. člena.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek lastnik, ki ravna v nasprotju:
– s prvim odstavkom 14. člena.
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju:

– z določbami 7. člena, odgovorna oseba pa z denar-
no kaznijo 5.000 tolarjev,

– z določbami 11. člena, odgovorna oseba pa z denar-
no kaznijo 5.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju:

– s prvim odstavkom 14. člena, odgovorna oseba pa z
denarno kaznijo 20.000 tolarjev.

XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati

določila, ki so v nasprotju s tem odlokom.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listi RS.

Št. 03021-1/2000-12
Radeče, dne 8. aprila 2000.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

ROGAŠOVCI

2109. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov Občine
Rogašovci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na 13. redni seji
dne 31. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s

prostorskimi sestavinami planov Občine
Rogašovci

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih

ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Mur-
ska Sobota (Uradni objave, št. 10/90; v nadaljevanju:
PUP Goričko), s spremembami in dopolnitvami prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Murska Sobota za območje Občine Rogašovci (Urad-
ni list RS, št. 37/00, v nadaljevanju: prostorske sestavine
planov).

2. člen
Skladno z grafičnimi podlagami prostorskih sestavin

planov iz 1. člena tega odloka, se spremenijo meje območij
naselij in ostalih namenskih površin, ki se urejajo z odlokom
o PUP Goričko.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015 03-2/00-1
Rogašovci, dne 31. marca 2000.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SEŽANA

2110. Pravilnik o štipendiranju

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/
99) je Občinski svet občine Sežana seji dne 12. 4. 2000
sprejel

P R A V I L N I K
o štipendiranju

1. člen
S tem pravilnikom se določa:
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij,
– postopek za izvajanje štipendiranja.
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2. člen
Občina Sežana zagotavlja proračunska sredstva za šti-

pendiranje potrebnih strokovnih kadrov za kadrovske potre-
be javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Sežana in
za potrebe Občinske uprave občine Sežana.

3. člen
Štipendijo se lahko dodeli štipendistom, ki so državlja-

ni Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini
Sežana in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju skle-
nili delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.

4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva učni uspeh, spo-

sobnost in interes za izbran izobraževalni program, letnik
izobraževanja in potrebe prostora.

5. člen
Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v od-

stotku od zajamčene plače v RS in znaša:
– 60% zajamčene plače v RS za študente,
– 40% zajamčene plače v RS za dijake.

6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo,
– dodatek za učni uspeh.

7. člen
Študentom se prizna dodatek za učni uspeh od osnov-

ne kadrovske štipendije glede na povprečno oceno v prete-
klem študijskem letu, in sicer:

– 7,00 do 8,00 10%
– 8,01 do 8,50 20%
– 8,51 do 9,00 40%
– 9,01 do 9,50 60%
– 9,51 dalje 100%

8. člen
Dijakom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne

kadrovske štipendije glede na učni uspeh v preteklem šol-
skem letu, in sicer:

– dober 10%
– prav dober 30%
– odličen 50%

9. člen
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada študentom

in dijakom prvega letnika.
Če študent oziroma dijak v prejšnjem študijskem ozi-

roma šolskem letu doseže izjemen uspeh na državni ali
mednarodni ravni, se mu lahko prizna dodatek za učni
uspeh od osnovne kadrovske štipendije iz naslednjega
(višjega) razreda.

10. člen
Štipendije se dodelijo in izplačujejo za šolsko leto,

razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absol-
ventski staž. Za učence je začetni mesec september, za
študente oktober. Štipendija se nakazuje štipendistom me-
sečno do 20. v mesecu za tekoči mesec.

11. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi ka-

drovskimi potrebami v občini na podlagi javnega razpisa.
Kadrovske potrebe ugotavlja občinska uprava v sodelovanju

s predstojniki javnih zavodov in v soglasju s pristojnim delov-
nim telesom občinskega sveta. Prednostni vrstni red ka-
drovskih potreb določi župan Občine Sežana.

12. člen
Javni razpis vsebuje:
– število razpisanih štipendij,
– stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se

razpisuje štipendija,
– dokumentacijo, ki jo je treba predložiti,
– rok za prijavo,
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil

delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.

13. člen
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhod-

nega izobraževanja (študenti in dijaki, ki že obiskujejo pro-
gram, za katerega se razpisuje štipendija, tudi dokazilo o
učnem uspehu v preteklem šolskem letu),

– potrdilo o državljanstvu,
– življenjepis,
– morebitna dokazila o aktivnem delovanju v športnih,

kulturnih ali drugih humanitarnih organizacijah in društvih,
– morebitna dokazila o nagradah in priznanjih ali more-

bitnem aktivnem udejstvovanju na področju, za katerega se
razpisuje štipendija,

– morebitna priporočila zavoda ali priznanega strokov-
njaka s področja, za katerega se razpisuje štipendija.

14. člen
Pri izbiri kandidata se upoštevajo naslednji kriteriji:
– učni uspeh v preteklem šolskem letu,
– učni uspeh zadnjega letnika predhodnega izobraže-

vanja,
– letnik izobraževalnega programa, ki ga obiskuje pro-

silec,
– aktivno delovanje v športnih, kulturnih ter humanitar-

nih organizacijah,
– aktivno udejstvovanje na področju, za katerega se

razpisuje štipendija.

15. člen
Kadrovska štipendija se dodeli kandidatu, ki zbere naj-

večje število točk.
1. Učni uspeh v preteklem šolskem letu dijaki:
– odličen 50 točk
– prav dober 30 točk
– dober 15 točk
študenti:
– povpr. ocena nad 9,01 50 točk
– nad 8,01 30 točk
– nad 7,01 15 točk
2. Učni uspeh predhodnega izobraževanja
– odličen 50 točk
– prav dober 30 točk
– dober 15 točk
3. Letnik izobraževalnega programa
– končan I. letnik 5 točk
– končan II. letnik 10 točk
– končan III. letnik 20 točk
4. Aktivno delovanje v športnih, kulturnih

ter humanitarnih organizacijah do 20 točk
5. Aktivno udejstvovanje na področju,

za katerega se razpisuje štipendijado 20 točk
6. Mnenje centra za socialno delo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 27. 5. 2000 / Stran 6321

16. člen
Javni razpis za dodelitev kadrovske štipendije izvaja

Občinska uprava občine Sežana v soglasju s pristojnim de-
lovnim telesom občinskega sveta na podlagi določil tega
pravilnika.

17. člen
Prosilci imajo v osmih dneh od dneva prejema obvesti-

la o izbiri, pravico vložiti ugovor na župana Občine Sežana.
Odločitev župana je dokončna.

18. člen
Medsebojna razmerja med štipendistom in občino se

določijo s pisno pogodbo, ki jo podpiše župan in direktor
zavoda, v katerem se bo štipendist po zaključku šolanja
zaposlil.

19. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali ne konča izo-

braževanja v roku, ki je določen s študijskim programom ali
se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan
vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni
obrestni meri za dolgoročne kredite.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 405-05-1/00-5
Sežana, dne 12. aprila 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94,
73/95 in 56/98) in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 71/93 in 44/97) ter 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji
dne 8. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju

prostorskih ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celot-
no območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št.
29/89 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93).

2. člen
V prvi alinei 4. člena “a) Območje Pohorja“ se črtajo

naslednja območja naselij:
“4. Božje
5. Koritno
15. Malahorna
16. Markečica
17. Straža
18. Ugovec
19. Prihova
28. Dobriška vas
29. Pobrež
30. Dobrava“
V četrti alinei 4. člena “d) Ureditvena območja“ se črta

naslednje območje naselij:
“ – Oplotnica “
Na koncu 4. člena odloka se doda točka e) z nasled-

njim besedilom:
“e) Območje podeželja izven ureditvenih območij na-

selij:
– površine zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.“

3. člen
V 7. členu se doda točka h) z naslednjim besedilom:
“h) V coni območja podeželja izven ureditvenih obmo-

čij naselja na površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišč, določenih z veljavnim družbenim planom, je do-
voljena:

– gradnja individualnih stanovanjskih objektov, prizida-
ve, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanj-
ske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih
objektov,

– gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih in industrijskih
objektov, prizidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih ob-
jektov,

– gradnja novih, prizidave, adaptacije in nadomestne
gradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo ter pomožnih go-
spodarskih objektov,

– gradnja čistilnih naprav, sanacija in širitev odlagališč
komunalnih odpadkov in izgradnja drugih komunalnih objek-
tov in naprav v skladu z vso zakonodajo, ki pokriva posamez-
na področja.

Zgoraj navedeni posegi v prostor so možni ob upošte-
vanju zakonskih, podzakonskih predpisov in mikrolokacij-
skih pogojev.“

i) V členu 7. se izbrišejo cone, ki se nanašajo na
naselja iz 2. člena tega odloka.

4. člen
V 10. členu se v 1. točki spremeni besedilo šeste

alinee tako, da se glasi: “Do vsake parcele mora biti zago-
tovljen dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot. Ureditev
dostopa in dovoza se dovoljuje tudi preko zasebnih zem-
ljišč, vendar mora biti v teh primerih dovoz urejen s služnost-
no pravico vpisano v zemljiško knjigo.

V 10. členu se v 2. točki črta besedilo šeste alinee.

5. člen
Črta se 22. člen odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celot-
no območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
43/92).

6. člen
Zadnja alinea 24. člena se spremeni tako, da sedaj

glasi:
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“Sestavni del odloka so grafične priloge. Meje, ki so
osnova pri izvajanju tega odloka, so meje ureditvenih ob-
močij naselij in meje površin zazidanih in nezazidanih stavb-
nih zemljišč območja podeželja izven ureditvenih območij
naselij določene v kartografski dokumentaciji veljavnega
dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica – prostor-
ski del.“

7. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih
ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 3/93).

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

listu RS.

Št. 10/032-01/13-5/2000
Slovenska Bistrica, dne 8. maja 2000.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

ŠENTJERNEJ

2112. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine
Šentjernej

Na podlagi 30. ter 77. člena statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95) je Nadzorni odbor Občine Šent-
jernej na seji dne 28. 3. 2000 sprejel

P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora občine Šentjernej

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela Nadzornega odbora občine Šentjernej (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z za-

konom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do
12/99) in s statutom občine, strokovno, pošteno in nepri-
stransko.

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine, deluje v okviru svojih

pristojnosti samostojno.

4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s

katerimi se seznani pri svojem delu.

5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik. Nad-

zorni odbor z večino članov izvoli predsednika.

Najstarejši član nadzornega odbora se imenuje za pod-
predsednika.

6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sred-

stev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko

upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa najstarejši član odbora. Nadzorni odbor na
sejah obravnava in sprejme svoje načrte dela in vsa poroči-
la, priporočila in stališča, ki jih pripravi za občinski svet ali
druge organe Občine Šentjernej.

Za ugotavljanje zakonitosti, namembnosti in smotrno-
sti uporabe proračunskih sredstev uporablja nadzorni od-
bor navodila Računskega sodišča RS usmeritve za delo
nadzornih odborov občin št. 1515-17/95-13 z dne 27. 6.
1996.

8. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik; pred-

loge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak
član nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan ter zadeve, ki
jih predlagajo člani nadzornega odbora.

9. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzor-

nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
soglasju vseh članov in v nujnih primerih, je lahko ta rok tudi
krajši.

10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi

evidenca prisotnosti. Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlo-

gom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrdi-

tev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in

zapisnikar.

11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega re-

da, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasova-
nje.
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Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna,
oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov odbo-
ra. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina navzočih
članov nadzornega odbora.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno. Pri javnem glasovanju so lahko prisotni le člani
nadzornega odbora.

12. člen
Zapisnik in ostala gradiva za seje nadzornega odbora

se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo ar-

hivira. Zapisnik in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa v
skladu s predpisi.

13. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe

nadzornega odbora opravljajo delavci občinske uprave.

III. POSTOPEK NADZORA

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je nadziranje za-

konitosti, namenskosti in smotrnosti razpolaganja s premo-
ženjem občine, porabe sredstev občinskega proračuna in
finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledar-

skega leta načrt dela za tekoče leto.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno

obravnavati zadeva, ki sta jih s sklepom predlagala občinski
svet in župan občine oziroma, če kakršenkoli incident vzbu-
di nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito
razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamen-
sko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.

Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje
in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko
relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziro-
ma poslovanje občine.

16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja

pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgo-
vornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nad-
zornega odbora.

17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k

sodelovanju zunanje neodvisne sodelavce posameznih
strok, ki jih na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega izvedenca, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

18. člen
Za izvajanje nadzora se vsakemu članu nadzornega

odbora določi interesno področje, ki ga pokriva. Interesna

področja so praviloma: proračunski prihodki, zavodi družbe-
nih dejavnosti, javna podjetja, investicije, plače in zaposle-
nost in drugi odhodki.

19. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno

poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba in pred-
met pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitna
priporočila.

Poročilo dostavi nadzorovani osebi, občinskemu svetu
in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotovi
hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju obči-
ne, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v
roku petnajst dni obvestiti župana, občinski svet, pristojno
ministrstvo in Računsko sodišče RS.

Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, je dolžan podati ovadbo pri pristoj-
nem državnem organu. Obenem z ovadbo, ki se poda
pristojnemu državnemu tožilcu, mora navesti dokaze, za
katere ve, poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega
dejanja in predmeti na katerih, ali s katerimi je bilo kazni-
vo dejanje storjeno.

20. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave

in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nad-
zorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno 1. koleno), če
je član upravljanja javnega zavoda, ali podjetja nadzorovane
osebe, ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma
pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po
pogodbi.

21. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poro-

čati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

IV. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Mandat nadzornega odbora traja do mandata občin-

skega sveta.

23. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nad-

zorni odbor z večino članov; veljati pa prične z dnem
sprejema.

S poslovnikom se seznani Občinski svet občine Šent-
jernej.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po
enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

24. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,

se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.

Št. 015-03-001/00
Šentjernej, dne 28. marca 2000.

Predsednik
Nadzornega odbora
občine Šentjernej
Drago Voroš l. r.
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2113. Poslovnik o delu komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

P O S L O V N I K
o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja

1. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

(v nadaljevanju: komisija) ima predsednika in dva člana.

2. člen
Komisija obravnava vprašanja s področja kadrovske

politike iz pristojnosti Občinskega sveta občine Šentjernej (v
nadaljevanju: svet):

– opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov članov
občinskega sveta,

– obravnava vprašanja iz pristojnosti sveta, ki so pove-
zane z volitvami, imenovanji, razrešitvami, imuniteto in admi-
nistrativnimi deli,

– pripravlja in daje svetu predloge za izvolitev, imeno-
vanje in razrešitev funkcionarjev sveta,

– pripravlja in daje svetu predloge za sestavo delovnih
teles sveta in zasedbo funkcij v njih,

– imenuje, predlaga ali daje predloge za soglasja k
imenovanju drugih funkcionarjev, če zakon, statut občine in
ta poslovnik tako določajo,

– obvešča svet o primerih, ki imajo za posledico prene-
hanje mandata članu sveta,

– obravnava predloge za izvolitev, imenovanje in razre-
šitev poslovodnih delavcev, nadzornih in drugih komisij ter
organov tistih zavodov, katerih (so)ustanovitelj je Občina
Šentjernej,

– pripravlja predloge za višino plač voljenim in imeno-
vanim funkcionarjem, višino nagrade za opravljanje funkcij
nepoklicnim funkcionarjem, nadomestila članom sveta in
zunanjim članom delovnih teles,

– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, statut
in poslovnik.

3. člen
Komisija dela na sejah, ki so praviloma zadnji ponede-

ljek pred sejo sveta in obravnava gradiva z dnevnega reda
sveta, ki se nanašajo na pristojnosti komisije.

O seji se vodi zapisnik.
Vprašanja iz 2. člena tega poslovnika, ki so dodatno

uvrščena na dnevni red seje občinskega sveta, lahko komi-
sija obravnava tudi med sejo sveta.

Odločitve komisije se svetu posredujejo v obliki poro-
čila.

Seje komisije sklicuje predsednik na lastno pobudo ali
na pobudo najmanj dveh članov komisije. Predsednik mora
sklicati sejo komisije na zahtevo župana.

4. člen
Pisna vabila in gradiva za sejo komisije se praviloma

posredujejo sedem dni pred sejo.
Komisija veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

članov. Svoje odločitve sprejema z večino glasov navzočih
članov z javnim glasovanjem.

5. člen
Predlogi komisiji morajo vsebovati uradne podatke o

kandidatih: ime in priimek, letnica rojstva in naslov stalnega
bivališča (naselje, ulica, hišna številka) ter pisno soglasje

kandidata za sprejem kandidature, posredovano najkasneje
do seje sveta, na kateri se odloča o kandidatih.

6. člen
Pri obravnavah se komisija izreka o podpori posamez-

nim kandidatom ali listam.
Pri obravnavi več kandidatur ali list, vsak član komisije

glasuje le za enega kandidata ali listo.
V primeru, da noben kandidat ali lista ne dobi večinske

podpore komisije, se glasovanje ponavlja do večinske pod-
pore oziroma do sklepa, da komisija večinske podpore ne
more podati.

7. člen
Komisija sprejme poslovnik z večino članov in ga po-

sreduje v vednost Občinskemu svetu občine Šentjernej.

Št. 015-03-002/00
Šentjernej, dne 28. marca 2000.

Predsednik
komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja
Občine Šentjernej
Jožef Jakše l. r.

ŠKOFLJICA

2114. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi, 25. in 241.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93 in 39/96) in 16. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škofljica na 14. redni seji dne 18. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica

1. člen
S tem odlokom se opredeli dejavnost komunalnega

nadzora v Občini Škofljica, organizacija, pristojnosti službe,
območje izvajanja službe in naloge.

2. člen
Komunalni nadzor se izvaja na celotnem območju Ob-

čine Škofljica.

3. člen
Komunalni nadzor obsega spremljanje stanja na terenu

in nadzor nad izvajanjem določil odlokov Občine Škofljica
na naslednjih področjih:

– javni red in mir,
– urejanje in varstvo okolja,
– zaščita vodnih virov,
– gospodarske javne službe,
– urejenost naselij,
– mirujoči promet v naseljih,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– javne poti in druge prometne površine,
– reklamni napisi in plakatiranje,
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– komunalne takse,
– posegi v prostor,
– javna snaga,
– druga področja, ki jih z odloki določi občinski svet ali

predpisi države, če je v teh predpisih tako določeno

4. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe na pod-

lagi pooblastil, določenih s tem odlokom in z drugimi splo-
šnimi akti Občine Škofljica ter z drugimi predpisi s področja
3. člena tega odloka.

5. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost ob-

činske uprave Občine Škofljica.

6. člen
Komunalno nadzorno službo opravlja komunalni nad-

zornik, ki je za izvajanje nadzora pooblaščen s pooblastili v
obsegu, ki so določeni v 7. členu tega odloka.

Komunalni nadzornik mora imeti pri opravljanju službe
službeno izkaznico, s katero se izkazuje pooblastilo za oprav-
ljanje nadzora.

7. člen
Komunalni nadzornik ima pri izvajanju nadzora nasled-

nje pristojnosti:
– seznaniti občane, podjetja in zavode s pravilnim nači-

nom ravnanja, če takšno mnenje zahtevajo,
– opozoriti pravne in fizične osebe iz prve točke tega

člena na pravilno ravnanje, če ugotovi možnost nedopustne-
ga ravnanja oziroma če ugotovi, da se je takšno ravnanje že
pričelo,

– zahtevati odpravo posledic nedopustnega ravnanja in
določiti rok za odpravo posledic,

– izreči mandatno kazen oziroma izterjati denarno kazen
takoj na mestu v primerih, ko je za takšen ukrep pooblaščen,

– obveščati pristojne inšpekcijske službe, upravne or-
gane in policijo, kadar kršitev spada v njihovo pristojnost,

– zahtevati pomoč policije v primerih, ko oceni, da je
potrebno takoj preprečiti nadaljevanje nedopustnega ravna-
nja in v primerih, ko bi nedopustno ravnanje lahko pomenilo
ogrožanje premoženja pravnih ali fizičnih oseb oziroma ogro-
žanje varnosti občanov.

Oseba, ki opravlja komunalni nadzor, mora pri svo-
jem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb, s katerimi
prihaja v stik pri opravljanju nalog po tem odloku, ne
vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih
obveznosti.

8. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne osebi, ki opravlja

komunalni nadzor omogočiti nemoteno opravljanje nadzora
in nuditi potrebno pomoč.

9. člen
Komunalni nadzornik lahko izreče kazen v primerih, ko

neposredno ugotovi očitno kršitev predpisa in storilca deja-
nja. Mandatno kazen lahko izreče v višini, ki je določena v
odlokih, ki urejajo področja, našteta v tretji točki tega odlo-
ka, predvsem pa v naslednjih primerih:

– parkiranje vozil na javnih površinah, kjer to ni do-
voljeno,

– odlaganje odpadkov in drugega materiala na mestih,
kjer to ni dovoljeno,

– plakatiranje in dopuščanje plakatiranja na mestih, ki
za to niso predvidena,

– opuščanje izvajanja zimske službe na pločnikih in
pred hišami,

– dejanja, ki imajo za posledico onesnaženje vodoto-
kov in javnih površin,

– prodaja proizvodov brez ustreznega dovoljenja oziro-
ma na mestih, ki za to niso predvidena.

10. člen
Z denarno kaznijo od 1000 SIT do 5000 SIT se kaznu-

je za prekršek posameznika, od 5000 SIT do 15.000 SIT
pravno osebo oziroma posameznika, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnost ter od 1000 do
5000 SIT odgovorno osebo pravne osebe:

– če v zahtevanem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki
jih je ugotovil komunalni nadzornik,

– če ovira opravljanje nadzora ali, če komunalnemu
nadzorniku ne da potrebnih pojasnil in podatkov oziroma če
mu da napačne podatke.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

komunalnem nadzoru v Občini Škofljica (Uradni list RS, št.
24/98).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1164
Škofljica, dne 4. maja 2000.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2115. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta
1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje
pri Jelšah, dopolnitev v letu 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 Šmarje pri Jel-
šah (Uradni list RS, št. 41/99), je Občinski svet občine
Šmarje pri Jelšah na 12. redni seji dne 20. 4. 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 Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta

1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje
pri Jelšah, dopolnitev v letu 2000

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
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log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
ma sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-
nitev, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za
posamezne faze priprave prostorskih planskih aktov ter
sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Izdelale se bodo kot
spremembe in dopolnitve oziroma novelacija prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90 in
63/93), ki se v skladu s statutarnim sklepom občine (Uradni
list RS, št. 5/95) uporabljajo na območju nove Občine
Šmarje pri Jelšah.

Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti pri-
prave prostorskih planov Občine Šmarje pri Jelšah ter pro-
storske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve se pripravijo tako, da bodo
sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu z
veljavno zakonodajo, ki to področje ureja, in sicer z: zako-
nom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostor-
skih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85) in odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin, dolgoročnega in srednjeročnega plana Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99).

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova planska
izhodišča za območje Občine Šmarje pri Jelšah, posamične
predloge občanov in podjetij oziroma organizacij in preveri-
tev dejanskega stanja.

Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z us-

merjanjem poselitve v ureditvena območja naselij (izdela-
va analize dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in
razvojnih teženj posameznih naselij v smislu določitve
novih meja ureditvenih območij naselij in načinov urejanja
prostora), ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije. V kon-
tekstu analize poselitve se rešujejo vse prispele pobude
in pripombe za posege v prostor, ki bodo prispele v
določenem roku;

– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetij-
skih zemljišč, gozda; območja in objekti varovanja naravne
in kulturne dediščine; ureditvena območja naselij; območja
večjih infrastrukturnih objektov; območja za rekreacijo v na-
ravnem okolju; nevarna in ogrožena območja;

– urbanistične zasnove naselij.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih pod-
lag in drugih strokovnih gradiv se določi na podlagi zbranih
ponudb, v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Osnovna naloga nosilca je:
– pregled in analiza obstoječih planskih aktov,
– pregled in analiza obstoječih strokovnih podlag,
– izdelovanje in pridobivanje novih strokovnih podlag,
– sodelovanje z organi in organizacijami, ki sodelu-

jejo pri pripravi sprememb in dopolnitvah občinskih plan-

skih aktov in pridobivanje njihovih pogojev, mnenj in so-
glasij,

– sodelovanje na javnih razpravah,
– priprava strokovnega poročila do pripomb iz javne

razgrnitve
– izdelava odloka sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin občinskih planskih atov – tekstualnega in grafične-
ga dela

– priprava strokovnega mnenja o uskladitvi sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z
republiškin prostorskim planom.

Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spreje-
ma se določi župan Občine Šmarje pri Jelšah oziroma nje-
gov pooblaščeni predstavnik.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Pri spremembah in dopolnitvah prostorskega plana Ob-
čine Šmarje pri Jelšah bodo sodelovali naslednji organi in
organizacije:

– Občina Šmarje pri Jelšah,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Celje –

za področje obrambe in zaščite,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave Ljubljana, Vojkova 1 a – za področje varstva naravne
dediščine,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo
narave, izpostava v Celju – za področje vodnega gospo-
darstva,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-
sko planiranje – za področje poselitve,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, izpostava Celje, Lava 42 – za področje prometa in zvez,

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana za področje kmetijstva in
gozdarstva ter razvoja VTC – 10,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediš-
čino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje vars-
tva kulturne dediščine,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Zavod za gozdove, Območna enota Celje – za po-

dročje gozdarstva,
– Slovenske železnice, d. d. Ljubljana – za področje

urejanja železniškega omrežja,
– Elektro Celje – za področje distribucije električne

energije,
– Telekom Slovenije, PE Celje – za področje teleko-

munikacij,
– OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška

Slatina,
– Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11,

Ljubljana – za področje transporta in skladiščenja zemelj-
skega plina.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega plana ugotovi, da je potrebno pridobiti pred-
hodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v po-
stopku.

Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena
posredujejo na podlagi tega programa in poziva pripravljal-
ca, pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskega plana, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih
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mora pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskega pla-
na upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v
primeru navzkrižnih interesov v prostoru.

Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasje v 60 dneh od
zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upo-
števanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisa-
nem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se smatra,
da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njegovih inte-
resov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni
potrebno.

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

Javni poziv občanom, da podajo pobude – vloge za
posege v prostor. Končni rok za sprejemanje pobud je 3
mesece po objavi programa v Uradnem listu RS; pobude –
vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Šmarje pri Jelšah
po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izde-
lavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Šmarje pri Jelšah.

S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve prostorskega plana se prične po podpisu pogodbe s
strokovno organizacijo – izvajalcem del.

Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in orga-
nizacij iz 4. člena tega programa pridobi strokovna organiza-
cija v roku 60 dni po podpisu pogodbe.

Osnutek spremembe in dopolnitve prostorskega pla-
na se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v roku
šestih mesecev od podpisa pogodbe s strokovno organi-
zacijo.

Župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskega plana; sklep se objavi v Uradnem listu RS in na
krajevno običajen način.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šmarje
pri Jelšah (sejna soba) in traja 30 dni od dneva objave
sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizirajo javne obravnave
po krajevnih skupnostih Občine Šmarje pri Jelšah.

Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in do-
polnitev prostorskega plana in en teden po tem roku.

V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopol-
nitev prostorskega plana obravnava na Občinskem svetu
občine Šmarje pri Jelšah.

Po končani javni razgrnitvi župan Občine Šmarje pri
Jelšah zavzame stališče do pripomb in predlogov, poda-
nih v času trajanja javne razgrnitve in jih posreduje ob-
činski komisiji za prostor, ter strokovni izvajalski organi-
zaciji.

Strokovna izvajalska organizacija v sodelovanju z ob-
činsko komisijo za prostor pripravi dopolnjen osnutek pro-
storskega plana.

Tako dopolnjen osnutek obravnava občinski svet.
V roku 30 dni po obravnavi na občinskem svetu izvaja-

lec preda dokončni osnutek, v popolnem obsegu, županu
Občine.

Župan posreduje tako pripravljen osnutek s predlogom
za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Repub-
like Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje.

Župan Občine Šmarje pri Jelšah po sprejetju sklepa
Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskega plana z obveznimi izhodišči repub-
liškega prostorskega plana, posreduje usklajen predlog spre-
memb in dopolnitev prostorskega plana občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS izvajalec

dostavi naročniku končni elaborat.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih plan-
skih aktov bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine
Šmarje pri Jelšah.

7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem
objave.

Št. 06202-21/00
Šmarje pri Jelšah, dne 21. aprila 2000.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

VELENJE

2116. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi
delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti
Velenje

Na podlagi 37. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) in skladno z določili uredbe o razporeditvi delov-
nega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93),
izdaja načelnica Upravne enote Velenje

O D R E D B O
o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega

časa in uradnih ur v Upravni enoti Velenje

1. člen
V odredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v

Upravni enoti Velenje (Uradni list RS, št. 64/97), se spre-
meni drugi odstavek 5. člena, ki glasi:

“Uradne ure v Izpitnem centru Oddelka za upravne
notranje zadeve, na Šaleški 19a, so:

– v ponedeljek od 12.30 do 19.30,
– v torek od 7.30 do 13.30,
– v sredo od 7.30 do 11. in od 14. do 15. in
– v petek od 7.30 do 10. ure.

2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

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

Št. 021-4/97
Velenje, dne 20. aprila 2000.

Načelnica
Upravne enote Velenje

Milena Pečovnik, univ. dipl. prav. l. r.
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VELIKE LAŠČE

2117. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike
Lašče

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št.72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 9. redni seji, dne 19. 4. 2000
sprejel

O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Velike Lašče ima svoj grb, zastavo, potrditvene

prvine (štampiljke, žig in pečat), župansko verigo ter občin-
ski praznik.

Vsebino, obliko in uporabo določa župan, v kolikor ni
drugače določeno z drugimi členi.

Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občini Velike Lašče.

Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odlo-
ka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dosto-
janstvu Občine Velike Lašče.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilograf-

ski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma He-

raldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Velike Lašče.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika
d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje te-

ga odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje
potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbo-
lov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izda-
nih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna
opravila.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (offset tisk,
sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, veze-
nje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za oz-
načbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in
vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se
dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Velike Lašče
v dveh izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba
dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekli-
če, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navede-
nih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Velike Lašče, lahko zaprosijo, da se
jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v
okviru njihove dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi ali podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije

na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na obla-
čilih),

3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih name-
nih v sredstvih javnega obveščanja.

O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih upora-
be simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Velike Lašče.

Uporaba simbola (grba) Občine Velike Lašče v njegovi
celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki
imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristoj-
nosti občine.

II. GRB

8. člen
Opis grba – splošno: na, s cinastem rezom deljen ščit

zgoraj odprta knjiga z dvema peresoma, spodaj na zelenem
polju zlati bik turovega goveda.

Blazon: grb Občine Velike Lašče je upodobljen na
ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; zlati cinasti rez s
petimi cinami deli ščit v modro in zeleno polje; v prvem polju
je odprta nepopisana knjiga v spremljavi z dvema gosjima
peresoma v črnilnikih; v drugem polju je zlati turov bik s
črnim okrasjem.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni
grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi
kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih

organov na območju Občine Velike Lašče,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah

občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podob-
nih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
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župan Občine Velike Lašče oziroma za predstavljanje obči-
ne pooblaščene osebe (z grbovnim okrasjem okrašen grb
se uporablja ob svečanih priložnostih),

3. grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh
uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna prizna-
nja, kipci itd.

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, dr-

žavnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in
javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma
katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih
shodov.

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme
biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba
tuje države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob
uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institu-
cijah.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v pol-
krogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Re-
publike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, oble-

delih barv ali kako drugače po zunanjosti neprimeren za
uporabo. Ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mi-
rom, tako, da se kvari ugled Občine Velike Lašče.

III. ZASTAVA

13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Velike Lašče je

modre in bele barve, z glavnim atributom, belo odprto knji-
go, v srednjem modrem polju zastavine rute.

Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju
višine “V“ proti dolžini “L“ ena proti dve celi in pet desetin,
oziroma “V“: “L“ = 1: 2,5.

Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljeni-
ma belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo
šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto
šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi
glavni atribut iz občinskega grba, bela odprta nepopisana
knjiga, spremljana z desne in leve s po enim gosjim pere-
som, zataknjenim v črnilnik; širina celotnega atributa ne sme

biti manjša od 70% modrega polja in ne sme presegati 80%
širine istega polja.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv, so sestavni del mape z istovetnostno simboliko Obči-
ne Velike Lašče in kot takšna je lahko mapa priloga tega
odloka.

14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodorav-

no položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim mo-
drim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa
modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz
grba. To je odprta knjiga v spremljavi dveh peres, zataknje-
nih v črnilnika. Celotni atribut mora ležati v svojem narav-
nem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet
belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje
zastavine rute.

Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog
oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontal-
ne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spod-
njim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45
kotnih stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje,
navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri
kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno
modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je na-
pram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj
zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. Zgor-
njemu primerna je tudi njena uporaba, analogna uporabi
horizontalne zastave.

15. člen
Uporaba zastav.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih pri-

reditvah občinskega pomena, komemoracijah…,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugi točki tega člena se zasta-

va izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer
je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, po-
membni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.

Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih sku-
paj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev nave-
denih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.

Zastava Občine Velike Lašče je stalno izvešena na
občinskem poslopju.
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16. člen
Ko je zastava Občine Velike Lašče izvešena poleg dru-

ge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni
strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države
ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oziroma države.

Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastava-
mi na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Velike Lašče postavljen pred drogovi
teh zastav.

Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Velike Lašče v sredini.

Ko je zastava Občine Velike Lašče izvešena z več
drugimi zastavami, je njena zastava:

1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu

skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na

območju Občine Velike Lašče.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo

za način izvešanja določbe zakona.

17. člen
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na

vertikalno izvešeni ali položeni zastavini ruti modro-bela po-
lja vertikalna, podoba njenega atributa pa mora izražati na-
ravni položaj zidanega poslopja. Temu primerna je tudi nje-
na uporaba, analogna uporabi horizontalne zastave.

18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na na-
čin, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Velike Lašče.

IV. POTRDITVENE PRVINE

19. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem držav-

nem predpisu:
so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama v

okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi “times“ izpisa-
no ime “Občina Velike Lašče“, v spodnjem polkrogu pa
geslo štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno zname-
nje – vinjeta. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine
Velike Lašče.

20. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Velike Lašče štampilj-

ke z naslednjimi gesli:
– občinska uprava (I, II),
– mala štampiljka uprave (seecret),
– občinski svet,
– župan,
– volilna komisija,
– nadzorni odbor.

21. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s

posebnim aktom.

V. ŽUPANSKA VERIGA

22. člen
Predmetno je županska veriga bolj ali manj dragoce-

na, iz srebrne ali zlate kovine umetelno skovana in plete-
na okrasna veriga, ki je položena županji oziroma županu
preko ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih
pa jo spenja kolajna z vgraviranim, barvnim občinskim
grbom.

Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo – oseb-

nost županje oziroma župana,
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo

župan zastopa in predstavlja,
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu,
– simbol županove odgovornosti višjim državnouprav-

nim forumom,
– simbol županske časti.

23. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta

simbol časti – občinstvo.

24. člen
Uporaba
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo na-

stopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega,
regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno
kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati
svojo skupnost in zastaviti svoja stališča. V občinskem meri-
lu so to naslednje priložnosti: slavnostne občinske seje,
posvetne in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napove-
di, začetki ali končanja javnih del ne glede na prisotnosti
funkcionarjev in občinstva. V medobčinskem, regijskem in
državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti
ovrednotiti predvsem svečani čas nekega dejanja. Ko vrhu-
nec svečanosti preide v družabni del prireditve, lahko župan
svoj simbol - verigo odloži v etui in odda v hrambo, obdrži pa
svoj drugi redni znak župana (priponko-bedž).

25. člen
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci

občine, svoje priponke zaradi občinstva in gostov častno
nosijo ves čas svoje prisotnosti na prireditvah.

VI. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI

26. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske

uprave občine in inšpekcijske službe.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
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1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali
tako, da kvari ugled Občine Velike Lašče,

2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna

oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična ose-

ba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

28. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne upodobitve simbola Občine Velike Lašče, morajo v
roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določi-
lom tega odloka.

29. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

petnajsti dan po objavi.

Velike Lašče, dne 19. aprila 2000.

Župan
Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

VODICE

2118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vodice za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 79. člena statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Vodice
na 12. seji dne 13. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vodice

za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vodice

za leto 1999.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje naslednje stanje:

Prihodki Realizirani

Prenesena sredstva iz leta 1998 33,821.276,04 SIT
Prihodki 412,213.672,21 SIT
Odhodki
Odhodki 348,850.065,60 SIT
Proračunski presežek leta 1999 63,363.606,61 SIT

Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje naslednje sta-
nje:

Prihodki Realizirani

Prenos sredstev iz leta 1998 3,937.630 SIT
Prihodki 2,208.000 SIT
Odhodki
Odhodki 0 SIT
Presežek sredstev za prenos
v leto 2000 6,145.630 SIT

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna

Občine Vodice se prenese v proračun Občine Vodice za leto
2000.

Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv pro-
računa Občine Vodice se prenese v rezerve proračuna Občine
Vodice za leto 2000.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 403-02-001/00-003
Vodice, dne 14. aprila 2000.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

ZREČE

2119. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje
znotraj mej ureditvenih območij za naselja

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/91,
29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
8. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj

mej ureditvenih območij za naselja

(Uradni list SRS, št. 22/89)

1. člen
Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu člena

doda alinea:
– sprejmejo se spremembe in dopolnitve PUP 13 –

enodružinske stanovanjske hiše, ki jih je izdelal Razvojni
center Planiranje Celje, d.o.o. pod številko projekta 388/99 v
februarju 2000.

2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se za 21. točko doda

alinea:
– predmet obravnave so parcele št. 925/9, 843/13,

843/14 vse k.o. Zreče.
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3. člen
Dopolni se 7. člen odloka tako, da se za 13. številko

doda:
– obravnavane parcele se skladno s planom namenijo iz-

gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš.

4. člen
Dopolni se IV. poglavje: Pogoji za urbanistično in arhitekton-

sko oblikovanje tako, da se doda za 21. členom nov 21.a člen:
– s tem PUP so definirani odmiki in območja gradbene

linije objektov. Objekt je v območju gradbene linije možno pre-
mikati (zamikati) po parceli. Definiran je max. Tlorisni gabarit 10
x 16 metrov ali 14 x 14 metrov, višina objekta je pritličje in
izkoriščeno podstrešje, naklon strešine 32-40%, garaža za dva
vozila je v ločenem objektu, ki se lahko stikuje s stanovanjskim
objektom, lahko pa je prostostoječa na lokaciji med uvozom in
objektom. Na parceli št. 925/9 in 843/14, ki sta največji, je
možno postaviti dvoje objektov z opredeljenim gabaritom.

Definiran je max. tlorisni gabarit objekta 10 x 16 metrov ali
14 x 14 metrov. Višina objekta je ena etaža in izzidano pod-
strešje (mansarda, kolenčni zid do 0,80 metra).

Streha, določena je smer slemena, simetrična dvokapni-
ca, naklon strešine 32-40%, kritina opečna ali opeki podoben
material po teksturi.

Barva fasade bela ali barvna v pastelnem odtenku.

5. člen
Dopolni se V. poglavje:
Pogoji za prometno urejanje območij tako, da se na koncu

43. člena doda 43.a člen:
Dovozi in dostopi na obravnavane parcele so možni z

obstoječih cest št. parcel 1329/2 in 843/9.

6. člen
Dopolni se VI. poglavje:
Pogoji za komunalno urejanje tako, da se za 46. členom

doda 46.a člen:
Priključki na komunalno, energetsko in teleprenosno omrež-

je so možni na obstoječa omrežja skladno s pogoji upravljavcev.

7. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled vsem zaintere-

siranim pri pristojnem občinskem organu.

8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna

urbanistična inšpekcija.

9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-05-04/99-2
Zreče, dne 8. maja 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

2120. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Zreče

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/98, 74/98) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 8. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče

1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodelitve

socialnih pomoči v Občini Zreče.

2. člen
Do socialne pomoči so upravičeni občani s stalnim biva-

liščem v Občini Zreče, ki jim je zaradi trenutne materialne ogro-
ženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, določen v
26. členu zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih
razmer upravičenca.

3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna

pomoč. Enkratno denarno pomoč se posameznim upravičencem
praviloma dodeli enkrat letno. Pri določanju višine denarne po-
moči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali
družine po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu, dedišči-
ne, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih
družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejem-
ki, ki niso obdavčljivi, razen prejemkov: dodatek za pomoč in
postrežbo, prejemki za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
otroški dodatek in družbene pomoči otrokom, štipendije, dohod-
ki od občasnega dela invalidov.

V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mese-
cih pred vložitvijo zahtevka.

4. člen
Občinska denarna pomoč je namenjena za:
– plačilo pogrebnih stroškov,
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in oblačil,
– pomoč pri nakupu ozimnice in kurjave,
– plačila šolskih kosil osnovnošolcem,
– plačila oziroma doplačila letovanj in šole v naravi osnov-

nošolcem,
– plačila oziroma doplačila najemnine za stanovanje,
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa

jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– kritje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne

materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravi-
čenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo.

5. člen
Znesek enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT.
Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil, se

določi do cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravi-

čencu, razen letovanja in šole v naravi ter najemnine za stanova-
nje oziroma bivanje v dijaškem ali študentskem domu, ter v pri-
meru, ko strokovna služba Centra za socialno delo ugotovi, da
upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se
sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.

Za upravičenost do delnega pokrivanja stroškov šole v na-
ravi se ne uporabljajo določbe 3. člena in prvega odstavka 5.
člena. Sredstva za te namene se zagotovijo v proračunu v dolo-
čenem znesku, ki je enak za vse upravičence.

Za plačilo stroškov počitniškega letovanja se določi poseb-
na lestvica.

6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem zne-

sku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni

ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker
je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu
lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,

– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso dru-
žinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo do-
hodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravi-
čencem.

7. člen
Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se izvrši za

pokojnika, ki je bil prejemnik denarne pomoči po zakonu o so-
cialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po zakonu o zakon-
ski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati.

Za pokojnika se poravnajo najnujnejše pogrebne storitve.
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V izjemnih primerih se lahko zavezance oprosti plačila ali
doplačila pogrebnih stroškov na podlagi mnenja centra za social-
no delo.

V primeru ko je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepre-
mičnega premoženja, občina priglasi terjatev iz naslova plačila ali
doplačila pogrebnih storitev v zapuščinskem postopku.

8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v občin-

skem proračunu v postavki socialna varnost. Na podlagi spreje-
tega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za
denarne pomoči iz 4. člena tega pravilnika.

9. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Občin-

ska uprava občine Zreče v sodelovanju s Centrom za socialno
delo Slovenske Konjice.

Postopek za uveljavitev socialne pomoči se uvede na zah-
tevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske svetovalne služ-
be, krajevne skupnosti, krajevne ali občinske organizacije Rde-
čega križa, Karitasa, centra za socialno delo in po uradni dolž-
nosti.

Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči pri
Občinski upravi občine Zreče. Vlogi so dolžni predložiti vsa do-
kazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem
varstvu in s tem pravilnikom. Zahtevek vsebuje:

1. pisno vlogo z navedbo razlogov,
2. račun oziroma potrdilo o plačilu storitve ali obveznosti,

za katero vlaga zahtevek,
3. mnenje pristojnih služb glede na naravo razloga (2. od-

stavek tega člena),
4. dokazilo o dohodkih in premoženjskem stanju.
O pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloča župan

Občine Zreče.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 150-01-01/00-6
Zreče, dne 8. maja 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

ŽALEC

2121. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žalec za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 20. 4.
2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za

leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ža-

lec za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun rezervne-
ga sklada.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:

v SIT
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki 1.512,941.936,57
2. Odhodki 1.579,425.643,96
3. Proračunski primanjkljaj (1–2) 66,483.707,39
II. Račun finančnih terjatev in naložb v SIT
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0,00
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0,00
6. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (4–5) 0,00

III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 70,000.000,00
8. Odplačila dolga 835.932,18
9. Neto zadolževanje (7–8) 69,164.067,82
10. Povečanje sredstev na računih 2,680.360,43
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
–  prihodke 10,376.813,13
–  odhodke 5,824.974,00
–  presežek prihodkov 4,551.839,13

3. člen
Povečanje sredstev na računih v znesku 2,680.360,43 SIT

se prenese v splošni sklad. Upoštevaje prenos sredstev po za-
ključnem računu iz leta 1998 je v zaključnem računu občinskega
proračuna ob koncu leta 1999 izkazan ostanek sredstev v višini
8,410.920,25 SIT, ki se prenaša v leto 2000.

4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega skla-

da v znesku 4,551.839,13 SIT se prenese v sredstva rezerv
Občine Žalec za leto 2000.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1999 je

sestavni del tega zaključnega računa.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 40303/0001/2000
Žalec, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 1999

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 106. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske
Konjice na 15. seji dne 20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Slovenske Konjice za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske

Konjice za leto 1999.
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2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1999 izkazuje:

Prihodki 1.103,196.391,73 SIT
Odhodki 1.029,664.658,61 SIT
Presežek prihodkov 73,531.733,12 SIT

II. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 1999 izkazuje:

Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev 176.433,30 SIT
Dana posojila
    in povečanje kapitalskih deležev 2,882.000,00 SIT
Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev –2,705.566,70 SIT

III. Račun financiranja za leto 1999 izkazuje:

Zadolževanje 0,00 SIT
Odplačila dolga 75,897.839,85 SIT
Neto zadolževanje –75,898.839,85 SIT

Zmanjšanje sredstev na računih za leto 1999
znaša 5,071.673, 43 SIT.

3. člen
Rezervni sklad za leto 1999 izkazuje:

Prihodki 9,803.401,00 SIT
Odhodki 1,600.000,00 SIT
Presežek prihodkov 8,203.401,00 SIT

Presežek prihodkov rezervnega sklada v višini 8,203.401 SIT se
prenese v naslednje leto.

4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto

1999 izkazujejo:

Prihodki 122,574.991,80 SIT
Odhodki 116,583.794,07 SIT
Presežek prihodkov 5,991.197,73 SIT

Povečanje sredstev na računih krajevnih skupnosti za leto
1999 znaša 5,991.197,73 SIT.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 012-5/00
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji javnega komunalnega podjetja

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93 in 30/98), zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99), zako-
na o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93)
in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne
20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji javnega komunalnega podjetja

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o organizaciji

Javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 7/96).

2. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 10. člena navedenega

odloka in na novo glasi: »Nadzorni svet šteje sedem članov. Pet
članov imenuje občinski svet, en član je župan po funkciji, enega
člana imenuje svet delavcev podjetja, izmed v podjetju zaposlenih
delavcev.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 531-23/94-8
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15.
seji dne 20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice

1. člen
S tem odlokom se spremeni ni dopolni odlok o ustanovitvi

Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/92).

2. člen
Črta se besedilo 4. člena, ki se po novem glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
DE 22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
H 55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I 60.230 Drug kopenski potniški promet
K 74.120 Računovodsko, davčno svetovanje
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev
O 93.030 Druge storitve za nego telesa.«
V okviru teh dejavnosti zavod opravlja naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih

programov,
– organiziranje in posredovanje športnih in drugih javnih pri-

reditev,
– dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje

stanja v športu,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelje,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog

za potrebe športnih objektov v občini in republiki,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok

in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem let-

nega programa,
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in

skupinami,
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih de-

lavcev za delo v športu,
– vzdrževanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih šport-

nih objektov,
– oddajanje prostorov v najem,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v

športu,
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– organizacija in izvajanje ekonomsko, organizacijskih, go-
stinskih in prevoznih storitev.

Zavod za šport lahko s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi
druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.

3. člen
V peti alinei 7. člena se beseda »skupščine« nadomesti z

besedama »občinskega sveta«.

4. člen
Črta se 10. člen in temu posledično se preštevilčijo nadaljnji

členi.

5. člen
Črta se 19. člen.

6. člen
Črta se besedilo prve alinee tretjega odstavka 16. člena, ki

se po novem glasi: »obravnava in sklepa o letnem poslovnem
poročilu zavoda«.

Črta se četrta alinea tretjega odstavka navedenega člena.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 621-1/92-1
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

2125. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih
Konjic

Na podlagi 39. 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, 44/97) in 16.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99)
je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 20. 4.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih
Konjic

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet spremembe in dopolnitve odloka o ZN osrednjega

dela Slovenskih Konjic (Uradni list SRS, št. 2/87) je prizidek k
mestni knjižnici, projekt. št. 411/00 Razvojni center Planiranje,
d.o.o., Celje.

2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu doda alinea:
– predmet obravnave je parcela št. 194/9 k.o. Slovenske

Konjice.

3. člen
Funkcija območja s pogoji izrabe in kvalitete graditve

Dopolni se 4. člen odloka tako, da se na koncu 4. člena
doda alinea:

– v okviru centralnih dejavnosti je predviden prizidek za po-
trebe mestne knjižnice in obstoječega kulturnega doma. V pritličju
objekta bo likovni salon in bistro.

4. člen
Urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje

objektov
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se na koncu doda alinea:
– vrzel na južni strani objekta (kulturni dom) je predvideno

dozidati,
– arhitektura objekta mora biti usklajena z arhitekturo obsto-

ječega objekta.

5. člen
Oblikovanje objektov

Dopolni se 7. člen odloka tako, da se doda alinea:
– predvideni prizidek k objektu kulturnega doma bo imel

tlorisne dimenzije v okviru možnosti, ca. 17 metrov krat 12 metrov,
višina objekta bo ca. 8,20 metra, višina venca prizidka bo usklaje-
na z višino venca obstoječega objekta, streha polkrožna, kritina
baker, na strehi bodo strešna okna. Prizidek bo ca 1,40 cm
izmaknjen iz linije fasade.

Vhod v objekt bo z vmesne ulice med hotelom in kulturnim
domom.

6. člen
Pogoji za komunalno urejanje

Dopolni se 9. člen odloka tako, da se doda alinea:
– prizidek bo priključen na obstoječe energetske in komu-

nalne priključke v objektu.

7. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno v vpogled vsem zain-

teresiranim pri Občini Slovenske Konjice.

8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbanistična

inšpekcija.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 012-4/00
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

2126. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno
območje naselja Draža vas

Na podlagi 39. 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 in
44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15.
seji dne 20. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno
območje naselja Draža vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za območje obravnave velja odlok o prostorsko ureditvenih

pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas (Uradni list SRS,
št. 2/94).



Stran 6336 / Št. 45 / 27. 5. 2000 Uradni list Republike Slovenije

II. FUNKCIJA OBMOČJA IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR

2. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen navedenega odloka tako, da

se k točki 1.2 doda stavek:
Za dele parcel številka 501/3 in 501/22 k.o. Žiče se ureja

pod pogoji, kot so predvideni v 8. členu za območja 3.1 do 3.5.

3. člen
Deli navedenih parcel se lahko namenijo za stanovanjsko

gradnjo le v velikosti do 10 arov.

III. KONČNE DOLOČBE

4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta je bil

razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske
Konjice.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 012-3/00
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

BOROVNICA

2127. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto
2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na
11. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2000

1. člen
S proračunom za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski

proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev
javnega pomena. Sredstva proračuna se uporabljajo za namene,
ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi
predpisi.

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del in posebni del.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
– prihodki 323,279.000
– odhodki 352,684.000
Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki –
– odhodki –
Račun financiranja
– prihodki –
– odhodki 3,390.000
Sredstva na računu 32,790.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposred-
nih uporabnikov.

3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo

v višini 0,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezer-
ve vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za
preteklo leto.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje nalo-

ge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom
in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.

Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrže-
valna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z zakonom o
javnih naročilih in zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije, oddati z javnim razpisom.

Uporabniki proračuna poročajo županu in občinskemu svetu
o realizaciji nalog dvakrat letno, ob polletju in zaključku leta, ozira-
mo po potrebi.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega prora-
čuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.

5. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obvez-

nosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog
za finance zadolženega delavca v občinski upravi, največ za 45 dni
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. O odločitvi mora župan
obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejetju.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja prora-
čuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred
iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan
predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki
proračuna ponovno uravnovesijo.

6. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod

pogoji in na način, kot jih določa ta odlok.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhod-

kov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja,
ni dovoljeno.

7. člen
Če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na

podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vklju-
či župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta
namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in zadolžitve, ali
s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sred-
stev.

8. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vna-

prej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezer-
vacija za nepredvidene namene oziroma namene, za katere se
izkaže, da niso zagotovljena zadostna sredstva.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se oblikujejo do
višine 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan na predlog za finance pristojnega delavca v upravi.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se raz-
poredijo v finančni načrt proračunskega porabnika.

9. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki od pro-

daje občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova
zavarovanj. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu,
se prenesejo za isti namen v naslednjem letu.

10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika

proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
njegovo delovanje.
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Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z dejav-
nostjo in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se nepo-
rabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

11. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo me-

sečno, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Sredstva
za nakup oziroma obnavljanje opreme se neposrednim uporabni-
kom dodeljujeo trimesečno na podlagi predloženega plana na-
bav.

12. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami

istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestme-
sečno poročati občinskemu svetu,

– odloča o nakupu in prodaji premičnega in nepremičnega
premoženja do vrednosti 0,5 mio SIT.

Župan lahko odloča o odpisu dolga v primeru, ko bi bili
stroški izterjave v nesorazmerju višino terjatve oziroma največ do
50.000 tolarjev. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi
do občine iz naslova obveznih dajatev.

13. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v

obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, brez nepotrebnih
zalog.

Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti
predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev
povzročale večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki
bi lahko povzročili obveznost za občino.

14. člen
Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglas-

ja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa
zakon, ki ureja financiranje občin.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrše-
vanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvid-
nostno zadolži, vendar največ do 5% zadnjega sprejetega prora-
čuna. O kratkoročni zadolžitvi odloči župan na predlog za finance
pristojnega delavca uprave.

15. člen
Pristojni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem

uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v

celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabni-

kih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za
katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico zahtevati, da
se sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana
občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri
vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih

likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

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

Št. 066/3-11/10-134/00
Borovnica, dne 13. aprila 2000.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

2128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Borovnica za leto 1999

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93), statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
42/99) in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) je Občinski svet občine Borovnica na 11. redni seji dne
13. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Borovnica za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za

leto 1999.

2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto

1999 so:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
1. prihodki 265,458.922,84
2. odhodki 234,327.377,87
3. presežek prihodkov 31,131.544,97

3. člen
B) Izkaz računa financiranja SIT

1. zadolževanje /
2. odplačila dolga 3,308.229,80
3. neto zadolževanje –3,308.229,80

C) Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 1999 znaša
32,794.902,56 in se nameni za porabo v naslednjem letu.

4. člen
Rezervni sklad Občine Borovnica:

SIT
1. prihodki 1,264.298,12
2. odhodki 50,000,00
3. stanje sredstev 31. 12. 1999 2.766.312,22

Neporabljena sredstva sklada ostanejo za porabo v nasled-
njem letu.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 066/3-11/6-130/00
Borovnica, dne 13. aprila 2000.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

2129. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), 43.
in 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92) in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno-
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 –
odločba US, 19/99 in 28/99) in 7. člena statuta Občine Borovni-
ca (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Borovnica na
11. redni seji dne 13. 4. 2000 sprejel
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O D L O K
o organiziranju službe pomoči na domu in

merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v prime-

ru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na
domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega
pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva,
bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v primerih, ko je ta
pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja Center za socialno delo

Vrhnika kot javno službo v Občini Borovnica. Ne glede na določila
prejšnjega odstavka tega člena lahko občina na podlagi ponudbe in
povpraševanja podeli za službo za pomoč na domu tudi koncesijo.

3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki

spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu

duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nespo-
sobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen
v organizirane oblike varstva.

Upravičenost do socialne oskrbe na domu se ugotavlja na
podlagi predloženega sklepa Centra za socialno delo Vrhnika.

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

5. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen

v obsegu praviloma največ 12 ur tedensko, se šteje pomoč pri:
– prinašanju pripravljenih obrokov hrane,
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– pranju in likanju perila,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere je

upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 5 ur tedensko,
se šteje pomoč pri:

– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je upravi-

čenec upravičen v obsegu praviloma največ 3 ure tedensko se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,

– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informacije ustanov, priprava upravičenca ter njihove druži-

ne na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe koristnikov

določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.

III. DOLOČANJE CENE STORITEV

6. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu

(storitve), ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve socialne
oskrbe na domu obsega vse stroške, razen sredstev za investicij-
sko vzdrževanje in investicije. Storitev se zaračunava po dejansko
opravljenih urah.

Ceno oziroma vrednost urne postavke na predlog Centra za
socialno delo Vrhnika oziroma koncesionarja določi Občinski svet
občine Borovnica oziroma koncedent. Cene se usklajujejo z rastjo
vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu objavljene-
ga v Uradnem listu RS. Uskladitev opravi koncesionar oziroma
Center za socialno delo Vrhnika ob koncu vsakega trimesečja,
oziroma v naslednjem mesecu po tem, ko se vrednost koeficienta
dvigne za 5 odstotkov in več, o uskladitvi obvesti župana.

V primeru, da do uskladitve ne pride na način iz prejšnjega
odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upošteva komulativna
rast cen.

IV. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV

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 zakonov ali pogodbenega razmerja.

8. člen
Višino plačila z odločbo določi občina, na podlagi predhod-

nega postopka Centra za socialno delo Vrhnika. Odločba velja za
čas nudenja storitve, vendar največ za čas enega leta. Na podlagi
odločbe o določitvi plačila Center za socialno delo oziroma konce-
sionar upravičencu izstavi račun, iz katerega je razviden znesek
samoplačništva in znesek socialne pomoči.

Zoper odločbo o določitvi višine plačila se lahko v roku 15
dni vloži pritožba pri županu občine, ki je izdala odločbo. Pritožba
na določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila, določenega z
odločbo.

9. člen
Upravičenci lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi zahtevka

za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je odločba že izdana,
vložijo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitev.

10. člen
Občina oziroma koncedent lahko upravičence v primerih, ko

nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitev
pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih
bili po zakonu iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati,
delno ali v celoti oprosti plačila storitev. Pri tem upošteva mnenje in
ugotovitve socialne službe Centra za socialno delo Vrhnika.

11. člen
V celoti so oproščeni plačila storitev na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edi-

nega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po

zakonu o varstu duševno in telesno prizadetih oseb,
– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in šoloob-

veznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po zakonu o družin-
skih prejemkih,

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delna oprostitve plačila na domu je odvisna od mate-

rialnega stanja upravičenca in zavezancev.
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Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja stori-
tev v višini veljavne cene storitev.

12. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se

lahko dodeli za določen čas največ za dobo 6 mesecev. Oprostitev
plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se
ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način za razreševanje
trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

13. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice, ki

upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede. Višina pris-
pevka je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev.

Višina prispevka je odvisna od ugotovljenega dohodka na
družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka
za storitev.

% zneska povprečne neto plače % prispevka k ceni storitev
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
manj kot 50% 10%
50–60% 20%
60–70% 30%
70–80% 40%
80–90% 50%
90–100% 60%
100–110% 70%
110–120% 80%
120–130% 90%
nad 130% 100%

V izjemnih primerih lahko občina ali koncedent pri določitvi
plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejan-
ski socialni položaj družine in:

– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejansko socialni
položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega izkazanega
dohodka,

– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazane-
mu dohodku družina živi v težjih socialnih razmerah.

14. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako, da

se v dohodek upoštevajo vsi dohodki 57.a člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (Uradni list
RS, št. 54/92) ter dodatek za tujo nego in pomoč.

15. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega položaja

upravičencev oziroma zavezancev Občina Borovnica pooblašča
Center za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionarja.

Center za socialno delo Vrhnika zbira, obdeluje, shranjuje,
posreduje, varuje in uporablja osebne podatke, vsebovane v evi-
dencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem
odlokom ni določeno drugače. Varstvo osebnih podatkov enako
velja za koncesionarje.

16. člen
Center za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionar sklene

z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvaja-
nju in plačilu pomoči na domu pred pričetkom izvajanja pomoči in
določi znesek lastne udeležbe upravičenca.

V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu je oprede-
ljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.

Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočali
plačilo po tem odloku in ima v lasti nepremično premoženje je

praviloma upravičen le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarova-
nje terjatev občine. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi občina na
predog centra za socialno delo.

Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja
in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za nudenje pomoči na
domu, se mu pomoč praviloma nudi samo v primeru, če upraviče-
nec predloži pisno zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega pre-
moženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov po tem odloku.

17. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve

plačila storite pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo, če je pridobil pravico do

doplačila oziroma plačila ne da bi predhodno izrabil vse pravne
možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je
do njih upravičen,

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezan-
cev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni več upravičen.

18. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za

določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v 15 dneh
sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega
položaja upravičencev oziroma zavezancev.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je upravičenec ali
zavezanec dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot
pravica z zamundimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke,
od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma
doplačila.

19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidenti-

rajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu pomoči na do-
mu, ki obsega:

– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebine pomoči,
– izvajalca storitev,
– evidenco opravljenih poti.
Občina Borovnica ima pravico vpogleda v te evidence.

20. člen
Storitve na domu opravljajo usposobljeni delavci (gospodinj-

ska šola, šola za negovalke ali po posebnem programu usposob-
ljeni delavci in delavke). Program uposodobitve pripravi in poskrbi
za usposodobitev Center za socialno delo Vrhnika.

21. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Borovnica in

Centrom za socialno delo Vrhnika oziroma koncesionarjem se
dogovorijo s pogodbo.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 066/3-11/19-143/00
Borovnica, dne 13. aprila 2000.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.
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