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DRŽAVNI ZBOR

3301. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o potrošniških kreditih

(ZPotK)

Razglašam zakon o potrošniških kreditih (ZPotK), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. julija
2000.

Št. 001-22-126/00
Ljubljana, dne 26. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK)

1. člen
(predmet zakona)

Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jema-
lec kredita nastopa potrošnik, ki jemlje kredit pod pogoji in
za namen, ki ga določa ta zakon.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Kreditna pogodba po tem zakonu je pogodba, s
katero dajalec kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit v
obliki:

1. odloženega plačila, zlasti pri prodaji blaga ali pri
zagotavljanju storitev,

2. posojila, zlasti gotovinskega posojila ali prekoračitve
na tekočem računu,

3. drugega podobnega finančnega dogovora, ki ima z
ekonomskega vidika enak namen kot kredit.

(2) Potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po tem zako-
nu deluje za namene izven njegove poklicne ali pridobitne
dejavnosti.

(3) Dajalec kredita je fizična ali pravna oseba ali skupi-
na teh oseb, ki da ali obljubi, da bo dala potrošniku kredit v
okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica.

(4) Kreditni posrednik je fizična ali pravna oseba, ki v
okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica opravlja po-
sredovanje pri sklepanju kreditnih pogodb v okviru dejavno-
sti dajalca kredita, ki ga za to pooblasti s pogodbo.

(5) Skupni stroški kredita so vsi stroški, ki vključujejo
obresti in druge dajatve, ki so neposredno povezane s kre-
ditno pogodbo in jih mora potrošnik plačati pri rednem od-
plačevanju kredita.

(6) Efektivna obrestna mera so skupni stroški kredita,
izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita. Letni
odstotek se izračuna v skladu s 17. in 18. členom tega
zakona.

3. člen
(omejitve)

(1) Ta zakon se ne uporablja za:
1. kreditne pogodbe, pri katerih je terjatev dajalca kre-

dita zavarovana s hipoteko;
2. najemne pogodbe, razen najemnih pogodb, ki dolo-

čajo, da lastninska pravica na koncu preide na najemnika;
3. kredite, ki so dani ali so omogočeni brez plačila

obresti ali katerihkoli drugih stroškov;
4. kreditne pogodbe, po katerih se ne zaračunavajo

nobene obresti ali stroški, pod pogojem, da potrošnik so-
glaša, da bo kredit poplačal v enkratnem znesku;

5. kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši
od 40.000 tolarjev;

6. kreditne pogodbe, na podlagi katerih je potrošnik
zavezan poplačati kredit v obdobju največ treh mesecev;

7. pogodbe za stalno dobavo storitev, če ima potrošnik
med trajanjem njihove dobave možnost plačila v obrokih.

(2) Za kreditne pogodbe o prekoračitvah na tekočih
računih, ki jih odobravajo banke in hranilnice, pri tem pa ne
gre za račune za poslovanje s kreditnimi karticami, se upo-
rabljajo določbe tega zakona samo, če je s tem zakonom
tako posebej določeno.

4. člen
(preprečevanje izogibanja določbam zakona)

Več pogodb istega dajalca kredita, ki z ekonomskega
vidika tvorijo celoto in so sklenjene zaradi izogibanja določ-
bam tega zakona, zlasti v primeru porazdelitve zneska kredi-
ta na več pogodb, se v smislu tega zakona štejejo kot ena
pogodba.



Stran 8654 / Št. 70 / 8. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije

II. OGLAŠEVANJE

5. člen
(obvezna vsebina oglasov in ponudb)

(1) Kakršnokoli oglaševanje ali ponudba, s katero se
ponuja kredit ali posreduje pri pridobitvi kredita, v kateri so
navedena obrestna mera ali drugi podatki v zvezi s stroški
kredita, mora vsebovati tudi efektivno obrestno mero. V
vsaki takšni ponudbi in v oglasih, če se nahajajo na ali v
poslovnih prostorih ali v tisku, mora biti dodan tudi reprezen-
tativen in razumljiv primer izračuna skupnih stroškov kredita
in navedeni stroški, ki jih je oglaševalec oziroma ponudnik
po 18. členu tega zakona izvzel pri izračunu skupnih stroš-
kov kredita.

(2) Efektivna obrestna mera, navedena v oglasih in
ponudbah, mora biti v izogib zavajajočemu oglaševanju
opremljena z informacijo, da se lahko spremeni, če se spre-
mene določeni podatki in če so bili takšni podatki uporablje-
ni za njen izračun, in informacijo o datumu ali mesecu, na
katerega se nanašajo v izračunu objavljene efektivne obrest-
ne mere uporabljeni podatki.

(3) Oglaševanje in ponujanje kreditov brez navedb iz
prejšnjega odstavka se šteje za zavajajoče oglaševanje v
smislu zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.
20/98 in 25/98 – popr.) in nasprotuje dobrim poslovnim
običajem.

III. OBVEZNOSTI PRED SKLENITVIJO KREDITNE
POGODBE, VSEBINA KREDITNE POGODBE

6. člen
(obveznosti pred sklenitvijo kreditne pogodbe)

(1) Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora biti potro-
šnik seznanjen z vsemi pogoji kreditne pogodbe.

(2) Kreditna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.
Potrošnik mora prejeti vsaj en izvod celotne kreditne pogod-
be.

(3) Potrošniku ni dovoljeno zaračunati plačil, obresti,
dajatev ali drugih podobnih stroškov, ki niso navedeni v
besedilu kreditne pogodbe.

7. člen
(vsebina kreditne pogodbe)

(1) Pisna pogodba mora v enostavnem in razumljivem
besedilu določati:

1. čisto vrednost kredita ali kreditni limit, če ta obstaja;
2. efektivno obrestno mero in pogoje, pod katerimi je

dopustno spremeniti efektivno obrestno mero;
3. način obrestovanja, pogostost kapitalizacije, način

prilagajanja obrestne mere in uporabljen indeksacijski me-
hanizem;

4. stroške, ki v skladu z 18. členom tega zakona niso
zajeti v izračunu efektivne obrestne mere;

5. pogoje plačila, ki so naloženi potrošniku, zlasti pred-
videne zneske posameznih plačil, število plačil, natančen
datum zapadlosti plačil in, če je mogoče, skupen znesek
plačil;

6. zavarovanja, ki jih mora zagotoviti potrošnik;
7. pravico, da potrošnik odplača kredit pred zapadlost-

jo in pravico, da lahko v takem primeru zahteva zmanjšanje
zneskov pod pogoji iz 12. člena tega zakona;

8. pravico, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe in
obveznosti potrošnika, če to pravico izkoristi;

9. pri kreditnih pogodbah, kjer je obračun vezan na
uporabo tuje valute, navedbo tuje valute in vrsto tečaja, po
katerem se izračunava vrednost v domači valuti.

(2) Če ni mogoč natančen izračun efektivne obrestne
mere, skupnih stroškov kredita ali druge obvezne sestavine
pogodbe, mora pogodba vsebovati vse elemente, od kate-
rih je ta izračun odvisen in izračun predvidene efektivne
obrestne mere po pogojih, veljavnih na dan sklenitve po-
godbe.

8. člen
(pogodbe o prodaji na obroke)

Pogodba o prodaji na obroke po zakonu, ki ureja var-
stvo potrošnikov, ki je hkrati tudi kreditna pogodba v smislu
tega zakona, mora vsebovati vse sestavine iz 7. člena tega
zakona in zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

9. člen
(pogodbe o prekoračitvi na tekočih računih)

(1) Pogodba iz drugega odstavka 3. člena tega zakona
mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati podatke
ter informacije o:

1. kreditnem limitu,
2. letni obrestni meri in stroških v času od sklenitve

pogodbe,
3. pogojih, pod katerimi lahko pride do dopolnitev ali

sprememb pogodbenega dogovora,
4. postopku v zvezi s prenehanjem pogodbe.
(2) V času trajanja pogodbe mora dajalec kredita potro-

šnika na običajen način pisno obvestiti o kakršnikoli spre-
membi letne obrestne mere ali bistvenih stroškov. O spre-
membi mora dajalec kredita potrošnika obvestiti takoj, ko
sprememba nastopi. Takšna informacija je lahko podana
preko poročila o stanju na tekočem računu.

(3) Če omogoča pogodba o odprtju tekočega računa
prekoračitev brez posebnega dogovora med pogodbenima
strankama, mora dajalec kredita obvestiti potrošnika o letni
obrestni meri in stroških kredita ter o vseh njihovih spre-
membah, če je prekoračitev daljša od treh mesecev.

10. člen
(posledice kršitve 7. in 8. člena tega zakona)

(1) Če kreditna pogodba nima vseh sestavin iz 7. in 8.
člena tega zakona, lahko potrošnik z enostransko izjavo
razdre pogodbo.

(2) Če potrošnik v roku enega meseca od plačila prve
obveznosti po pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo, se
šteje, da pri pogodbi vztraja.

(3) V primeru razdora pogodbe iz prvega odstavka tega
člena mora dajalec kredita potrošniku vrniti vse plačane
zneske v roku osmih dni od prejema potrošnikove izjave iz
prvega odstavka tega člena. Potrošnik mora v istem roku
dajalcu kredita vrniti koriščen kredit, če mu je izjavo izročil
neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje izjave, če je
izjavo poslal preko priporočene pošte, ni pa dolžan plačati
obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, vezanih na odo-
bren ali koriščen kredit.

11. člen
(odstop od kreditne pogodbe)

(1) Če potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe
po predpisih, ki urejajo varstvo potrošnikov, lahko odstopi
od kreditne pogodbe brez navedbe razloga pred korišče-
njem kredita v petih dneh od sklenitve pogodbe.

(2) Pravica potrošnika do odstopa od kreditne pogod-
be ugasne, če začne v tem roku koristiti kredit.

(3) Potrošnik mora o odstopu od kreditne pogodbe
obvestiti dajalca kredita s priporočeno pošto.
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(4) Dajalec kredita ima v primeru, ko potrošnik odstopi
od kreditne pogodbe, pravico zaračunati potrošniku nado-
mestilo stroškov odobritve kredita in nadomestilo stroškov
rezervacije virov sredstev.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DAJALCA KREDITA
IN POTROŠNIKA

12. člen
(predčasno odplačilo)

(1) Potrošnik ima pravico, da kadarkoli predčasno od-
plača preostanek sedanje vrednosti kredita pred dnevom
zapadlosti plačila brez dodatnih stroškov, razen stroškov
izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita.

(2) V primeru plačila iz prejšnjega odstavka lahko po-
trošnik od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasne-
ga plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanjo vrednost
(valorizirano) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi
stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva
zapadlosti plačila po pogodbi, če so bile pogodbene obresti
in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih
je plačal potrošnik.

(3) Dajalec kredita je dolžan potrošniku izdelati obra-
čun obveznosti predčasnega plačila v skladu s prejšnjim
odstavkom. Stroški izdelave obračuna predčasnega odpla-
čila kredita ne smejo presegati polovice stroškov odobritve
kredita.

13. člen
(razdor pogodbe s strani dajalca kredita)

(1) Dajalec kredita lahko zahteva plačilo preostalih obro-
kov pred zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogod-
bo, če je potrošnik v zamudi s plačilom začetnega ali dveh
zaporednih obrokov.

(2) Pred izjavo, da razdira pogodbo, mora dajalec kre-
dita potrošniku s pisnim obvestilom določiti primeren dodat-
ni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od
petnajstih dni.

(3) Dajalec kredita lahko razdre pogodbo samo, če
potrošnik ne plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku iz
prejšnjega odstavka.

(4) Če dajalec kredita zahteva predčasno plačilo obro-
kov pred zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogod-
bo, se obveznost plačila določi v skladu z drugim odstavkom
12. člena tega zakona.

(5) Potrošnik je dolžan za zapadle kreditne obveznosti
za čas od nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila
plačati dajalcu kredita zamudne obresti, obračunane po
predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

14. člen
(odstop terjatev)

(1) V vseh primerih, ko pride do odstopa terjatve iz
kreditne pogodbe, je potrošnik upravičen uveljavljati proti
prevzemniku vse pravice in uporabiti v svojo obrambo vse
dokaze, kot bi jih lahko uveljavil proti prvotnemu dajalcu
kredita, vključno s pobotom.

(2) Pogodbe o odstopu terjatev, ki bi kakorkoli zmanj-
ševale pravice potrošnika iz prejšnjega odstavka, so nične.

15. člen
(zavarovanje z vrednostnimi papirji)

(1) V zvezi s kreditno pogodbo je prepovedano zavaro-
vanje plačil, ki potrošnika zavezuje k izdaji ali akceptiranju
bianko menice ali čeka.

(2) Potrošnik lahko od dajalca kredita zahteva vrnitev
kateregakoli vrednostnega papirja iz prvega odstavka tega
člena, ki mu ga je izročil zaradi zavarovanja plačil.

(3) Dajalec kredita mora potrošniku vrniti celotno ško-
do, ki je posledica uporabe instrumenta zavarovanja plačil iz
prvega odstavka tega člena.

16. člen
(financiranje tretjih oseb)

(1) Če sklene potrošnik kreditno pogodbo z namenom
financiranja nabave stvari ali zagotavljanja storitve, lahko
potrošnik proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitev plačila in
uveljavlja druge ugovore, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji
stvari ali pogodbe o opravljanju storitev, če blago in storitve
niso dobavljene oziroma opravljene v skladu s pogodbo, v
primeru, ko sta ta pogodba in kreditna pogodba med seboj
povezani.

(2) Šteje se, da zveza med prodajno pogodbo ali po-
godbo o opravljanju storitev in kreditno pogodbo obstaja, če
dajalec kredita in prodajalec ali izvajalec storitve sodelujeta z
namenom zagotavljanja financiranja za nakup stvari ali zago-
tavljanje storitve, zlasti:

– ko potrošnik za nakup blaga ali zagotavljanje storitve
sklene kreditno pogodbo z dajalcem kredita, ki ni hkrati
prodajalec ali izvajalec storitve, pri katerem je potrošnik
kupil blago ali naročil storitev; in

– imata dajalec kredita in prodajalec ali izvajalec stori-
tve že predhodno sklenjeno pogodbo, po kateri daje kredit
na razpolago ta dajalec kreditov strankam tega prodajalca ali
izvajalca storitev za nakup izključno blaga ali storitve pri tem
prodajalcu ali izvajalcu storitve; in

– dobi potrošnik iz prve alinee kredit v skladu s pogod-
bo iz prejšnje alinee.

(3) Ugovore iz prvega odstavka tega člena lahko potro-
šnik uveljavlja proti dajalcu kredita samo, če jih je pred tem
uveljavljal proti prodajalcu ali izvajalcu storitve in pri tem kljub
uporabi vseh možnih ugovorov v razumnem času ni dosegel
želenih učinkov.

V. EFEKTIVNA OBRESTNA MERA

17. člen
(način izračuna efektivne obrestne mere)

(1) Efektivna obrestna mera je tista letna obrestna mera
(diskontna stopnja), s katero se skupno kreditno breme
(skupna vrednost vseh potrošnikovih plačil dajalcu kredita,
razen stroškov iz 18. člena tega zakona) izenači s sedanjo
vrednostjo odobrenega in nakazanega kreditnega zneska,
in se izračuna po matematični formuli iz drugega odstavka
tega člena.

(2) Efektivna obrestna mera – EOM je rešitev naslednje
enačbe:
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kjer je:
Σ – vsota
m – število prejetih zneskov – tranš, če se kredit po-

rablja postopoma, drugače je m = 1
aj – prejeti zneski, katerih vsota je enaka znesku kredita
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tj – dolžina intervala, izražena v letih in delih leta, med
začetnim trenutkom (datumom prejetja prve tranše kredita)
in datumi naslednjih tranš (če so)

n – število obremenitev, ki jih tvorijo vsa odplačila kre-
dita in skupni stroški kredita

bk – posamezni zneski plačil
tk – dolžina intervala, izražena v letih ali delih leta, med

začetnim trenutkom (datumom prejetja prve tranše kredita)
in datumi posameznih odplačil oziroma posameznih plačil
skupnih stroškov kredita

EOM (efektivna obrestna mera) je letni odstotek obre-
sti, ki se lahko izračuna, če so drugi pogoji v enačbi znani iz
pogodbe ali drugače.

(3) Skupna efektivna obrestna mera (S) je efektivna
obrestna mera (EOM), pri kateri se upošteva valorizacijska
stopnja (VS) in se izračuna po formuli:

100*1
100

1*
100

1 




 −




 +





 += rVS

S

VS – valorizacijska stopnja, ki je enaka letni obrestni
meri, s katero se zagotavlja ohranitev realne vrednosti po
zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in te-
meljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95)

r – realna obrestna mera
(4) Pri kreditnih pogodbah, pri katerih je znesek in

način odplačevanja kredita v skladu z drugimi predpisi vezan
na tujo valuto, se namesto skupne efektivne obrestne mere
(S) uporablja le efektivna obrestna mera (EOM).

18. člen
(stroški, ki niso skupni stroški kredita)

Pri izračunavanju skupnih stroškov kredita se izvzame-
jo samo naslednji stroški:

1. stroški, ki jih plača potrošnik, ki je najel kredit,
zaradi neizpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi;

2. dajatve in stroški, ki niso nabavna cena in jih mora
potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev, ne glede na to
ali je transakcija gotovinska ali kreditna;

3. stroški za prenos denarnih sredstev in stroški za
vodenje računa, ki je namenjen poplačilu kredita, obresti in
drugih obveznosti, razen v primeru, ko potrošniku ni bila
dana možnost, da se svobodno odloči ali bo za namen
poplačila navedenih obveznosti odprl poseben račun ali iz-
koristil katero od drugih možnosti, in v primeru, ko so tovrst-
ni stroški nenormalno visoki;

4. stroški članarine v združenjih ali skupinah, ki niso
zajeta s kreditno pogodbo, četudi ima članstvo vpliv na
kreditne pogoje;

5. stroški za zavarovanja ali garancije; vendar pa so v
efektivno obrestno mero vključena tista zavarovanja ali garan-
cije ter druga jamstva, ki so namenjena za zagotovitev plačila
dajalcu kredita v primeru smrti, invalidnosti, bolezni ali neza-
poslenosti potrošnika v vsoti, ki je enaka ali manjša kot skupni
znesek kredita, vključno z obrestmi in drugimi obveznostmi, ki
jih naloži dajalec kredita kot pogoj za odobritev kredita.

VI. POSREDOVANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV

19. člen
(plačilo storitev, nadomestilo stroškov)

(1) Potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika ni-
ma nobene obveznosti za plačilo storitev ali nadomestilo
stroškov.

(2) Vsa plačila, ki jih kreditnemu posredniku plača daja-
lec kredita, so skupni stroški kredita.

20. člen
(pogoji za opravljanje kreditnega posredovanja)

(1) Kreditni posredniki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
za opravljanje njihove dejavnosti s sklepom predpiše Banka
Slovenije, če gre za kreditne posrednike bank in hranilnic,
in s pravilnikom minister, pristojen za varstvo potrošnikov (v
nadaljnjem besedilu: minister), če gre za kreditne posredni-
ke drugih dajalcev kreditov.

(2) S pogoji za opravljanje dejavnosti kreditnih posred-
nikov se opredeli zlasti:

– kdo je lahko kreditni posrednik,
– način pridobitve in izkazovanja statusa kreditnega

posrednika,
– pooblastila kreditnega posrednika v odnosu do po-

trošnika,
– posledice prekoračitev pooblastil kreditnega posred-

nika in razmejitev odgovornosti med kreditnim posrednikom
in dajalcem kreditov v primeru prekoračitev pooblastil,

– obveznost vodenja in vsebino evidenc o kreditnih
posrednikih,

– obveznost poročanja o kreditnih posrednikih.

VII. OBVEZNA NARAVA DOLOČB TEGA ZAKONA

21. člen
(ničnost pogodbenega določila)

(1) Nično je vsako pogodbeno določilo, ki bi v škodo
potrošnika razveljavilo ali spremenilo katerokoli določilo te-
ga zakona.

(2) Določbe tega zakona se neposredno uporabljajo
tudi v primeru, če so določila kreditne pogodbe nejasna ali
nepopolna.

(3) Ne glede na določbe tega zakona se uporabljajo
tudi določbe drugih predpisov, ki so ugodnejše za potro-
šnika.

VIII. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM TEGA ZAKONA

22. člen
(dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega

kreditiranja)
(1) Dajalec kredita mora pred pričetkom opravljanja

storitev potrošniškega kreditiranja pridobiti dovoljenje za
opravljanje teh storitev (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).

(2) Dovoljenja ne potrebujejo banke in hranilnice, ki
pridobijo dovoljenje za opravljanje kreditnih poslov po zako-
nu, ki ureja bančništvo. Dovoljenja ne potrebuje Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije. Dovoljenje ne potrebujejo
dajalci kreditov, ki dajejo kredite le svojim zaposlenim in
neprofitne organizacije, ki dajejo kredite le za socialne in
izobraževalne namene.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda urad,
pristojen za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: or-
gan).

23. člen
(izdaja dovoljenja)

Organ izda dovoljenje na zahtevo dajalca kredita po
pravilih splošnega upravnega postopka.
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24. člen
(vsebina vloge, nalepka, odvzem dovoljenja)

(1) Kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih
mora izpolnjevati vlagatelj zahteve za izdajo dovoljenja, pred-
piše minister s pravilnikom.

(2) Vlagatelj zahteve mora v vlogi za izdajo dovoljenja
navesti kraje, na katerih se bodo sklepale kreditne pogodbe
in priložiti dokumentacijo, predpisano s pravilnikom iz prejš-
njega odstavka.

(3) Organ zavrne vlogo za izdajo dovoljenja, če vlagatelj
ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje storitev po-
trošniškega kreditiranja.

(4) Organ izda ob izdaji dovoljenja imetniku dovoljenja
nalepko, ki izkazuje pridobitev dovoljenja. Imetniku dovolje-
nja se izda toliko nalepk, kot je v vlogi navedenih krajev, kjer
se sklepajo kreditne pogodbe. Imetnik dovoljenja mora na-
lepko nalepiti na vidnem mestu. Imetnik dovoljenja lahko
zahteva izdajo nove nalepke, če uvede nov kraj za sklepanje
pogodb.

(5) Organ lahko v primeru kršitev iz 1., 2., 3. in 5.
točke prvega odstavka 26. člena tega zakona na predlog
tržne inšpekcije ali organizacije za varstvo potrošnikov imet-
niku dovoljenje odvzame. Postopek odvzema dovoljenja se
izvede po zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99). Potem, ko je odločba o odvzemu dovo-
ljenja dokončna, mora imetnik dovoljenja takoj odstraniti
nalepke in prenehati z dajanjem potrošniških kreditov. Če
imetnik sam ne odstrani nalepke, jo lahko odstrani organ
nadzora.

(6) Obliko in vsebino nalepke določi minister z od-
redbo.

25. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvrševanjem tega zakona obsega
spremljanje vsebine oglasov, ponudb, kreditnih pogodb,
načina izračunavanja skupnih stroškov kredita in efektivne
obrestne mere ter izpolnjevanja predpisanih pogojev za po-
slovanje kreditnih posrednikov.

(2) Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi
dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo, izvaja organ, ki je
pristojen za nadzor po navedenem zakonu.

(3) Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi
dovoljenja, ki ga izda organ in kreditnimi posredniki izvaja
tržna inšpekcija.

(4) Tržni inšpektor lahko zahteva pri opravljanju nadzo-
ra od dajalca kredita ali kreditnega posrednika vpogled v
sklenjene pogodbe in izdelavo njihovih kopij.

(5) Vsi podatki, pridobljeni v postopku nadzora se šte-
jejo za poslovno skrivnost in jih morajo osebe, ki so prišle z
njimi v stik varovati.

(6) Tržna inšpekcija mora o ugotovljenih kršitvah takoj
obvestiti organ, če gre za kršitve dajalcev kreditov ali kredit-
nih posrednikov iz tretjega odstavka tega člena in Banko
Slovenije, če gre za kršitve bank in hranilnic.

(7) Tržna inšpekcija z odločbo prepove sklepanje kre-
ditnih pogodb dajalcu kredita, če v nasprotju s tem zakonom
deluje brez dovoljenja organa.

X. KAZENSKE DOLOČBE

26. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 3,000.000 tolarjev se za

prekršek kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik:
1. če pri oglaševanju in ponujanju storitev ne navede

vseh sestavin iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;

2. če kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki
(6. člen);

3. če kreditna pogodba oziroma pogodba o prekorači-
tvi na tekočem računu ne vsebuje vseh predpisanih sestavin
iz tega zakona (7., 8. in 9. člen);

4. če ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika
zahteva izdajo ali akceptiranje bianko menice ali čeka
(15. člen);

5. če izračunava efektivno obrestno mero ali skupne
stroške kredita v nasprotju s 17., 18. in 19. členom tega
zakona;

6. če ima potrošnik v razmerju do kreditnega posred-
nika obveznost plačila storitev ali nadomestila stroškov
(19. člen);

7. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev
za kreditne posrednike (20. člen);

8. če vsebuje kreditna pogodba pogodbeno določilo,
ki bi v škodo potrošnika razveljavilo ali spremenilo katerokoli
določilo tega zakona (21. člen);

9. če v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez
dovoljenja (22. člen);

10. če v nasprotju s tem zakonom kraj, kjer se sklepajo
kreditne pogodbe, ni označen z nalepko (24. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi znesek iz 3. člena

tega zakona, če se spremeni razmerje med SIT in EURO po
srednjem tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.

28. člen
Minister sprejme podzakonske predpise na podlagi te-

ga zakona v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.

29. člen
(1) Dajalci kredita morajo uskladiti poslovanje z določ-

bami 5., 7., 8., 9., 10., 16., 17. in 18. člena tega zakona
najkasneje do 1. marca 2001, kreditni posredniki pa z
določili 20. člena tega zakona najkasneje do 30. aprila
2001.

(2) Dajalci kreditov, ki morajo po 22. členu tega zako-
na pridobiti dovoljenje, lahko nadaljujejo z dosedanjim oprav-
ljanjem storitev potrošniškega kreditiranja po pogojih tega
zakona do dokončne odločitve v upravnem postopku oziro-
ma najkasneje do 31. decembra 2001.

30. člen
Določba 15. člena tega zakona se prične uporabljati s

1. januarjem 2001.

31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-15/00-1/1
Ljubljana, dne 18. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3302. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (ZST-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-H)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o sodnih taksah (ZST-H), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.

Št. 001-22-127/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O SODNIH TAKSAH (ZST-H)

1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 in

Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98 in 50/98 – odloč-
ba US), se v 2. točki 2. člena beseda “samoupravnih” nado-
mesti z besedami “delovnih in socialnih”.

2. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Tiskanje sodnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo,

umik iz uporabe in zamenjavo ter znesek, do katerega se
plačujejo sodne takse v taksnih vrednotnicah, predpiše mi-
nister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za pravosodje.”

3. člen
V tretjem odstavku 17. člena se število “177” nadome-

sti s številom “173”.

4. člen
V petem odstavku 26. člena se besedilo “(29. člen

tega zakona)” črta.

5. člen
V prvem odstavku 30. člena se beseda “četrti” nado-

mesti z besedo “tretji”, v petem odstavku se besedilo “nadzi-
ranje in informiranje” nadomesti z besedilom “oziroma orga-
nizaciji, pooblaščeni za plačilni promet” in črta beseda “ži-
ro”, v šestem odstavku pa se besedilo “nadziranje in informi-
ranje” nadomesti z besedilom “oziroma organizacija,
pooblaščena za plačilni promet”, beseda “žiro” pa črta.

6. člen
V taksni tarifi se v tarifni številki 2 drugi odstavek spre-

meni, tako da se glasi:
“Za zamudno sodbo, za sodbo na podlagi odpovedi in

za sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na pr-
vem naroku za glavno obravnavo, se plača polovica takse iz
prvega odstavka te tarifne številke.”

V tarifni številki 3 se v prvem odstavku za besedo “sod-
bo”, črta besedilo “in zoper sklep v sporih zaradi motenja
posesti”. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) Za pritožbo zoper sklep zaradi motenja posesti, za
pritožbo zoper sodbo v sporih o stvarnih služnostih, za pri-
tožbo zoper sodbo v sporih o osebnih služnostih in o do-
smrtnem preživljanju se plača dvojna taksa iz četrtega od-
stavka tarifne številke 1, za pritožbo zoper sodbo v vseh
ostalih sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1, pa se
plača enaka taksa kot za tožbe v teh sporih.”

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek
postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

V tarifni številki 24 se v prvem odstavku številka “300”
nadomesti s številko “500”, v drugem odstavku pa številka
“100” s številko “200”.

V tarifni številki 25 se v prvem odstavku številka “500”
nadomesti s številko “800”, v tretjem odstavku pa številka
“100” s številko “200”.

V tarifni številki 26 se v prvem odstavku številka “500”
nadomesti s številko “800”.

Tarifni številki 27 in 28 se spremenita tako, da se
glasita:

“1. Vloga
Tarifna številka 27

(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo (v nadaljnjem
besedilu: tožba), s katerim se začne upravni spor se plača
taksa 800 točk.

(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača
taksa 250 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača
polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te tarifne
številke.

2. Odločbe
Tarifna številka 28

(1) Za sodbo se plača taksa 1000 točk.
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača

taksa 250 točk.
(3) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s

katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe, se plača
polovica takse iz prvega oziroma drugega odstavka te tarifne
številke.

(4) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se
plača polovična taksa iz prvega ali drugega odstavka te
tarifne številke.

Pojasnilo:
Taksa po tej tarifi se ne plača, če je tožbi ugodeno in je

izpodbijani upravni akt odpravljen ali je ugotovljena nezako-
nitost akta ali dejanja, ali če je razveljavljena sodba ali sklep
sodišča.”

Za tarifno številko 28 se doda nov naslov in nova tarifna
številka 28a, ki se glasi:

“3. Pravna sredstva
Tarifna številka 28a

(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz
prvega odstavka tarifne številke 28, za pritožbo zoper sodbo
v zadevah socialnega varstva pa se plača taksa iz drugega
odstavka tarifne številke 28.

(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je
predpisana v tretjem oziroma četrtem odstavku tarifne števil-
ke 28.

(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot
za pritožbo.”
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7. člen
Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna

obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po
dosedanjih predpisih in po dosedanji taksni tarifi.

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se
taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana taksa pa
se ne vrne.

8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 436-03/89-1/18
Ljubljana, dne 19. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3303. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
političnih strankah (ZPolS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o političnih strankah
(ZPolS-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o političnih strankah (ZPolS-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.

Št. 001-22-128/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-A)

1. člen
V zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št.

62/94, 13/98 – odločba US) se v 5. členu v tretjem odstav-
ku črtajo besede “pri državnem organu oziroma”.

2. člen
V 8. členu se v petem odstavku za besedama: “tuje

stranke” postavi pika, preostali del stavka pa se črta.

3. člen
V 10. členu se v tretji alinei drugega odstavka črta pika

in doda besedilo:
“(v nadaljnjem besedilu: zastopnik stranke),”.

Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– grafično upodobitev znaka stranke (v barvni in črno-

beli tehniki z legendo barv).”
V tretjem odstavku se na začetku doda stavek: “V regi-

stru strank se obdelujejo podatki o osebnem imenu zastop-
nika stranke (registrska knjiga) in osebno ime, datum rojst-
va, državljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče usta-
novitelja stranke (zbirka listin).”

4. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku za besedo “roku”

postavi vejica, število: “30” pa nadomesti z besedilom, ki se
glasi: “ki ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 60”.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Kadar je odločitev registrskega organa o registraciji

odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, ki je med udele-
ženci v postopku sporno, registrski organ postopek registra-
cije stranke prekine in napoti udeleženca v postopku, ki
ugovarja registraciji, da v primernem roku začne pravdni
oziroma drug ustrezen postopek za odločitev o predhodnem
vprašanju.”

5. člen
V 12. členu se v četrtem odstavku za besedo: “regi-

ster” doda besedilo: “in grafično podobo znaka stranke”. V
zadnjem stavku se črtata besedi: “izreka odločbe”.

6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Stranka se lahko spoji z drugimi strankami, pripoji

drugi stranki oziroma se lahko razdruži. S spojitvijo, pripoji-
tvijo ali razdružitvijo stranka preneha. Stranka, ki je nastala s
spojitvijo oziroma razdružitvijo, in stranka, h kateri se je
druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s
spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo prenehale.

Stranka se v primerih iz prejšnjega odstavka vpiše v
register oziroma se izbriše iz registra v skladu z določbami
tega zakona. Zahtevo za vpis stranke, ki je nastala s spojitvi-
jo ali razdružitvijo, v register oziroma za vpis pripojitve je
stranka dolžna podati v roku 15 dni po sprejetih statusnih
spremembah.

Vlogi za registracijo stranke, ki je nastala s spojitvijo
dveh ali več strank, je poleg listin iz druge, tretje in četrte
alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona potrebno
priložiti še sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi. Vlogi za
registracijo stranke, ki je nastala z razdružitvijo stranke, je
poleg listin iz druge, tretje in četrte alinee drugega odstavka
10. člena tega zakona potrebno priložiti še sklep o razdruži-
tvi stranke, ki se je razdružila. Vlogi za registracijo pripojitve
stranke drugi stranki je potrebno priložiti sklepe vseh strank
z odločitvijo o pripojitvi.

Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v regi-
ster, ki je nastala z razdružitvijo stranke, če z aktom organa,
določenega v statutu stranke, ni izkazano, da je urejeno
nasledstvo razdružene stranke, ki po tem zakonu obsega
ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.

Premoženjskopravna razmerja stranke, ki je prenehala
zaradi razdružitve, se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo
nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju sodišče
upošteva število članov stranke ob razdružitvi ter število čla-
nov strank po razdružitvi stranke.

Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za
vpis v register, če ugotovi, da stranka iz prejšnjega od-
stavka tega člena nima urejenih premoženjskopravnih raz-
merij.”
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7. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo: “progra-

ma” beseda: “in” nadomesti z vejico, za besedo: “ sedeža”
pa se črta vejica ter namesto besedila: “mora izvršilni or-
gan stranke” doda besedilo: “in zastopnika stranke mora
stranka”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za vpis sprememb podatkov iz prejšnjega odstavka v

register se smiselno uporabljajo določbe 10. in 11. člena,
prvega in četrtega odstavka 12. člena ter 13. člena tega
zakona, za vpis pripojitve stranke pa določbe 11. člena,
prvega in četrtega odstavka 12. člena ter 13. člena tega
zakona.”

8. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besede: “stranke iz

registra” nadomestijo z besedilom: “imena, dela imena, skraj-
šanega imena, kratice imena ali znaka stranke iz registra”.

V drugem odstavku se besede: “stranke iz registra”
nadomestijo z besedilom: “imena, dela imena, skrajšane-
ga imena, kratice imena ali znaka stranke iz registra” in
črtajo besede: “ime, skrajšano ime, kratica imena in znak
stranke”.

9. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Registrski organ izbriše stranko iz registra:
– če tako odloči ustavno sodišče s svojo odločbo;
– če sodišče v celoti odpravi odločbo o vpisu stranke v

register.”
V tretjem odstavku se črta 3. točka, 4. točka pa posta-

ne 3. točka.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“O prenehanju stranke mora zastopnik stranke obvesti-

ti registrski organ v roku 30 dni po sprejeti odločitvi o prene-
hanju stranke ter zahtevati izbris stranke iz registra. Vlogi za
izbris mora priložiti odločitev stranke o prenehanju in poroči-
lo o ureditvi njenih premoženjskopravnih razmerij ob prene-
hanju. Iz poročila mora biti razvidno, da je stranka s prora-
čunskimi sredstvi ravnala skladno z določbo drugega od-
stavka 18. člena tega zakona.”

V petem odstavku se beseda: “izvršljiva” nadomesti z
besedo: “pravnomočna”.

Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Stranka, ki je zaradi spojitve, pripojitve ali razdružitve

prenehala, se iz registra izbriše na podlagi odločbe o regi-
straciji nove stranke oziroma odločbe o registraciji pripojitve
stranke.

Na podlagi pravnomočne odločbe sodišča registrski
organ v primerih iz 16. člena tega zakona izbriše iz registra
ime stranke, del imena, skrajšano ime, kratico oziroma znak
stranke.”

Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek, be-
sede: “prejšnjega odstavka se objavita” pa se nadomestijo z
besedami: “petega odstavka tega člena ter izbris imena,
dela imena, skrajšanega imena, kratice ali znaka stranke iz
prejšnjega odstavka se objavijo”.

10. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Premoženje oziroma sredstva stranke, ki jih je stranka

pridobila iz proračuna, se v primeru izbrisa stranke iz regi-
stra, razen iz razlogov iz prvega odstavka 14. člena tega
zakona, vplačajo v proračun. V primeru izbrisa stranke iz
razlogov prve alinee prvega odstavka ter 2. in 3. točke

drugega odstavka 17. člena tega zakona se premoženje in
sredstva vplačajo v proračun z dnem izbrisa stranke iz regi-
stra.”

Doda se nov tretji odstavek:
“Obseg sredstev oziroma premoženja iz prejšnjega od-

stavka, razen v primeru iz četrtega odstavka 17. člena tega
zakona, ugotovi ter v korist proračuna izterja organ, določen
s predpisi o davčni službi. Zastopnik stranke je dolžan temu
organu v postopku dati vse potrebne podatke.”

11. člen
V 19. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:

“postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma posto-
pek odločanja o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o
nasledstvu stranke;”

V 7. točki se za besedo: “registra” postavi podpičje ter
preostali del besedila črta.

12. člen
V 22. členu se v drugem odstavku črtata besedi: “na

ceno”.
V tretjem odstavku se besede: “Zavoda Republike Slo-

venije za statistiko za to leto” nadomestijo z besedami: “Sta-
tističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto”.

V četrtem odstavku se črtajo besede: “in prejšnjega”,
besede: “Zavoda Republike Slovenije za statistiko za” pa
nadomestijo z besedami: “Statističnega urada Republike
Slovenije za preteklo”.

13. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandi-

dirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sred-
stev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj
1% glasov volivcev in so svoje kandidatke ali kandidate
kandidirale najmanj v 3/4 volilnih enot.

Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandi-
datno listo, imajo pravico do sredstev iz državnega proraču-
na, če so v državi dobile najmanj 1,2% glasov (če sta skup-
no listo predložili dve stranki) oziroma najmanj 1,5% glasov
(če so skupno kandidatno listo predložile tri ali več strank) in
so svoje kandidatke ali kandidate kandidirale najmanj v 3/4
volilnih enot.

Stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena so
upravičene do 10% sredstev, namenjenih v proračunu za
financiranje političnih strank, v enakih deležih, do preostalih
90% sredstev pa so upravičene sorazmerno s številom gla-
sov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Stranke,
ki so predložile skupno kandidatno listo, si delijo sredstva,
pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v skladu z
medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po
enakih deležih.

Sredstva, namenjena financiranju političnih strank v
letu 2000, se določijo v proračunu Republike Slovenije in
ne smejo preseči 0,017% bruto družbenega proizvoda, do-
seženega v letu 1998, v naslednjih letih pa ne smejo prese-
či navedenega odstotka bruto družbenega proizvoda v letu
pred sprejetjem proračuna. Višino sredstev, ki pripadajo
posamezni stranki, določi državni zbor na prvi seji po spre-
jetju proračuna.

Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.”

14. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda: “finančno”

nadomesti z besedo: “letno”, besedilo: “Zavoda Republike
Slovenije za statistiko” nadomesti z besedilom: “Statistične-
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ga urada Republike Slovenije” ter doda zadnji stavek, ki se
glasi:

“Stranka je dolžna računskemu sodišču predložiti letno
poročilo v pregled najkasneje do 28. februarja tekočega
leta.”

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Stranka, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz dr-

žavnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali prispev-
ke, določene v četrtem odstavku 22. člena tega zakona, je
dolžna skrajšano letno poročilo objaviti v Uradnem listu Re-
publike Slovenije najkasneje do 30. aprila tekočega leta.”

Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Stranki, ki ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega

odstavka tega člena, se financiranje iz državnega proračuna
oziroma proračuna lokalne skupnosti ustavi, dokler ne izpol-
ni obveznosti. O začasni ustavitvi financiranja odloči pristoj-
no delovno telo državnega zbora oziroma župan lokalne
skupnosti.

Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt, s
katerim podrobneje določi vsebino letnega poročila in skraj-
šanega letnega poročila strank.”

15. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za javni kapital po tem zakonu se štejejo denar, stvari,

delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe
v pravne osebe v lasti države ali lokalne skupnosti in se
ugotavlja na osnovi knjigovodske vrednosti gospodarske
družbe.”

16. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je

kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupno-
sti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah. Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem siste-
mu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v
posamezni volilni enoti, deli s številom članom sveta lokalne
skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.”

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne

skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljav-
nih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank,
se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno pro-
računsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz
izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas
volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2%
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpi-
sih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Znesek iz prejšnjega odstavka se lahko letno poveča
za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi
lokalna skupnost zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog, vendar višina sredstev namenjenih za financiranje
političnih strank ne sme preseči v prejšnjem odstavku dolo-
čenega odstotka.”

17. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona oprav-

lja ministrstvo, pristojno za upravo, nad izvajanjem določb
od 21. do 26. člena tega zakona pa ministrstvo, pristojno za
finance, kolikor z zakonom ni drugače določeno.”

18. člen
V 28. členu se v prvem odstavku beseda in število:

“najmanj 1,000.000” nadomesti z besedilom: “od
1,000.000 do 5,000.000”, v 1. točki se besedilo: “ni pa
vpisana v register v skladu z določbami tega zakona oziro-
ma, ki”, nadomesti z besedilom: “v smislu 1. člena tega
zakona in”, v 8. točki se črtajo besede: “oziroma za izbris iz
registra”, na koncu pa doda besedilo: “ali če v določenem
roku ne poda zahteve za vpis sprememb iz 15. člena tega
zakona v register”, v 9. točki se na koncu doda besedilo:
“oziroma ob prenehanju s proračunskimi sredstvi ne ravna
skladno z določbo drugega odstavka 18. člena tega zako-
na”, 12. točka se spremeni tako, da se glasi: “ki do
28. februarja tekočega leta ne predloži letnega poročila
računskemu sodišču ali do 31. marca državnemu zboru
(prvi odstavek 24. člena) oziroma do 30. aprila tekočega
leta ne objavi skrajšanega letnega poročila v Uradnem listu
Republike Slovenije (tretji odstavek 24. člena)”, v 13. točki
pa se besedilo: “Zavoda Republike Slovenije za statistiko za
to leto” nadomesti z besedilom: “Statističnega urada Repub-
like Slovenije za preteklo leto”.

V drugem odstavku se beseda in število: “najmanj
80.000” nadomesti z besedilom: “od 80.000 do 200.000”,
na koncu odstavka pa doda vejica in besedilo: “in zastopnik
stranke, ki ne ravna skladno z določbo četrtega odstavka
17. člena tega zakona ali tretjega odstavka 18. člena tega
zakona.”.

19. člen
V 29. členu se v prvem odstavku beseda in število:

“najmanj 1,000.000” nadomesti z besedilom: “od
1,000.000 do 5,000.000”.

V drugem odstavku se beseda in število: “najmanj
80.000” nadomesti z besedilom: “od 100.000 do
500.000”.

20. člen
V 30. členu se beseda in število: “najmanj 1,000.000”

nadomesti z besedilom: “od 1,000.000 do 5,000.000. V
drugi alinei pa se besedilo: “Zavoda Republike Slovenije za
to leto” nadomesti z besedilom: “Statističnega urada Repub-
like Slovenije za preteklo leto”.

21. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za prekršek iz 9. in 10. točke prvega odstavka

28. člena tega zakona ter za prekršek iz 29. člena tega
zakona se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep
odvzema sredstev, ki so predmet prekrška.”

22. člen
Doda se 31.a člen:

“31.a člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek fizična oseba, ki pred vpisom stranke v register deluje
v njenem imenu kot zastopnik v smislu 1. člena tega zakona,
razen za dejanja, potrebna za vpis stranke v register.”

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Financiranje strank se v skladu z določbo 13. člena

tega zakona prične z naslednjim mesecem po uveljavitvi
tega zakona, financiranje strank v skladu z določbo
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16. člena tega zakona pa se prične s sprejemom proraču-
na lokalne skupnosti za leto 2001.

24. člen
Politične stranke, ki so na dan uveljavitve tega zakona

vpisane v register, so dolžne v roku 3 mesecev od uveljavi-
tve tega zakona registrskemu organu podati zahtevo za vpis
zastopnika stranke v register in predložiti grafično podobo
znaka stranke.

Vlogi morajo priložiti zapisnik zbora oziroma sestanka
ali kongresa, na katerem je bil zastopnik stranke izvoljen.

Za kršitev določbe iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo določbe 8. točke 28. člena zakona.

25. člen
Minister, pristojen za upravo, uskladi predpis o registru

ter o obrazcu ustanovne izjave najkasneje v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt iz
14. člena tega zakona najkasneje v 6 mesecih po njegovi
uveljavitvi.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v 53.a členu zakona

o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95,
67/97 – odločba US) črta besedilo: “oziroma tuje fizične ali
pravne osebe”.

27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 000-02/92-5/49
Ljubljana, dne 19. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3304. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
upravnem sporu (ZUS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (ZUS-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o upravnem sporu (ZUS-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. julija 2000.

Št. 001-22-129/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O UPRAVNEM SPORU (ZUS-A)

1. člen
V zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97

in 65/97 - popr.) se v 7. členu doda nov šesti odstavek, ki
se glasi:

“Ne glede na določbi četrtega in petega odstavka tega
člena, sodi upravno sodišče na sedežu sodišča v zadevah
azila in v davčnih zadevah, razen v zadevah dohodnine in v
zadevah po zakonu o davkih občanov.”

2. člen
V 10. členu se v 2. točki prvega odstavka za besedo

“vlada” podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo: “razen
v sporih, ki se nanašajo na zakonitost kandidiranja, imeno-
vanja in razrešitve višjih upravnih delavcev, ki jih imenuje in
razrešuje vlada.

Črtata se 3. in 5. točka prvega odstavka.

3. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper sklepe, ki

jih je izdalo upravno sodišče, v senatu treh sodnikov, o
pritožbah zoper sodbe upravnega sodišča pa v senatu petih
sodnikov.”.

4. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V postopku v upravnem sporu se ne uporabljata

določba tretjega odstavka 87. člena in določba četrtega
odstavka 180. člena zakona o pravdnem postopku.”.

5. člen
V 29. členu se v drugem odstavku na koncu besedila

doda stavek, ki se glasi: “Sklep izda senat.”.

6. člen
V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Če je prijavil udeležbo v postopku v roku iz tretjega

odstavka 36. člena tega zakona, lahko državni pravobrani-
lec do konca glavne obravnave, če glavna obravnava ni bila
opravljena, pa do sojenja na seji, vloži nasprotno tožbo,
kadar je z upravnim aktom kršen zakon v škodo javne koris-
ti.”.

7. člen
V 69. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila

doda stavek, ki se glasi: “O izdaji začasne odredbe odloča
senat.”.

V petem odstavku tega člena se besedilo: “Vrhovno
sodišče mora o pritožbi odločiti v treh dneh od njenega
prejema.” nadomesti z besedilom: “Pritožba ne zadrži izvr-
šitve izdane začasne odredbe. O pritožbi zoper sklep mora
pristojno sodišče odločiti brez odlašanja, najkasneje pa v
petnajstih dneh po prejemu pritožbe.”.

8. člen
V 72. členu se dodajo novi drugi, tretji in peti odstavek,

ki se glasijo:
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“Bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu je
podana, če sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne
določbe tega zakona oziroma zakona o pravdnem postop-
ku, ali jo je uporabilo nepravilno, pa je to vplivalo na zakoni-
tost ali pravilnost sodbe.

Bistvena kršitev določb postopka je vselej podana, če
gre za razlog iz 1., 2., 3., 4. ali 14. točke drugega odstavka
339. člena zakona o pravdnem postopku ali za razlog iz
prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 75. člena tega
zakona.

Pritožbeni razlog iz 3. točke prvega odstavka tega čle-
na je dopustno uveljavljati, kadar oziroma kolikor sodba
temelji na dejanskem stanju, ki je bilo ugotovljeno v sodnem
postopku.”

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

9. člen
V 91. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Sklep, izdan na podlagi drugega odstavka 62. člena ter
sklep, izdan na podlagi drugega odstavka 69. člena tega
zakona, se izvrši po določbah zakona o izvršbi in zavarov-
anju.”

10. člen
Če je bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji

izdana po določbah zakona o upravnem sporu sodba ali
sklep, s katerim se je postopek pred sodiščem prve stopnje
končal, se postopek nadaljuje po dosedanjem zakonu.

Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba
prve stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek
nadaljuje po tem zakonu.

11. člen
Zadeve, ki jih je do 30. junija 1996 prejelo Vrhovno

sodišče in je po določbah tega zakona zanje pristojno up-
ravno sodišče, pa o njih do uveljavitve tega zakona še ni
odločeno, prevzame z dnem uveljavitve tega zakona v delo
upravno sodišče.

Postopek v prenešenih zadevah iz prejšnjega odstavka
se nadaljuje po določbah tega zakona. Dejanja v postopku,
ki so bila opravljena pred vrhovnim sodiščem, se ne ponovi-
jo. Prenešene zadeve sodišče prve oziroma druge stopnje
rešuje prednostno.

Zadeve iz dosedanje 2., 3. in 5. točke prvega odstavka
10. člena zakona o upravnem sporu, o katerih do uveljavitve
tega zakona še ni bilo odločeno, prevzame z dnem uvel-
javitve tega zakona v delo upravno sodišče.

Podrobnejša navodila o prevzemu zadev po prvem in
tretjem odstavku tega člena ter o prenosu zadev iz 1. člena
tega zakona izda minister, pristojen za pravosodje.

12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 717-01/94-1/5
Ljubljana, dne 19. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3305. Zakon o mladinskih svetih (ZMS)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o mladinskih svetih (ZMS)

Razglašam zakon o mladinskih svetih (ZMS), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. julija
2000.

Št. 001-22-130/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O MLADINSKIH SVETIH (ZMS)

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja položaj, delovanje, dejavnost ter finan-

ciranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov
lokalnih skupnosti.

2. člen
V Mladinski svet Slovenije se združujejo društva, zveze

društev in mladinske organizacije v političnih strankah, regi-
strirane po določbah zakona, ki ureja politične stranke, raz-
ličnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev, ki oprav-
ljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino, in ki
imajo najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva v starosti
od 15 do 29 let.

V mladinske svete lokalnih skupnosti se združujejo druš-
tva, zveze društev in notranje organizacijske enote mladin-
skih organizacij v političnih strankah, registrirane po določ-
bah zakona, ki ureja politične stranke, s sedežem v lokalni
skupnosti, različnih družbenih, nazorskih in političnih usme-
ritev, ki opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in
mladino, in ki imajo najmanj 70% članstva in 70% članov
vodstva v starosti od 15 do 29 let.

Združevanja v Mladinski svet Slovenije in mladinske
svete lokalnih skupnosti temelji na načelih svobodnega zdru-
ževanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avto-
nomnosti vsake organizacije.

STATUSNA OPREDELITEV MLADINSKIH SVETOV

3. člen
Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne

skupnosti sta pravni osebi zasebnega prava s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in
temeljni akt.

4. člen
Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skup-

nosti imajo temeljni akt, s katerim uredijo:
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– ime in sedež;
– cilje in načela po katerih delujejo;
– način včlanjevanja, pogoje za članstvo, prenehanje

članstva društev, zveze društev in mladinskih organizacij v
političnih strankah ter prenehanje sveta;

– organe, njihovo sestavo, način volitev in razrešitev
njihovih članov ter mandatno dobo in pristojnosti organov;

– način zagotavljanja javnosti dela;
– naloge in dejavnosti, ki jih opravljajo, in zastopanje v

pravnem prometu;
– vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpo-

laganjem s sredstvi;
– način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljne-

ga akta;
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavno-

sti in poslovanja v skladu z zakonom ter njenimi cilji in načeli.
Temeljni akt sprejmejo Mladinski svet Slovenije in mla-

dinski sveti lokalnih skupnosti z dvetretjinsko večino svojih
članov.

POOBLASTILA IN DEJAVNOST

5. člen
Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skup-

nosti v skladu s temeljnim aktom:
– izvaja dejavnosti s področja socialne politike otrok in

mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti,
kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja;

– zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih
oblik združevanja mladih;

– omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakon-
skih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mla-
dih;

– opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mla-
dih, opredeljenih s temeljnim aktom.

6. člen
Vlada, ministrstva in drugi državni organi ter organi

lokalnih skupnosti morajo pred določanjem predlogov zako-
nov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje
in delo mladih, o tem obvestiti Mladinski svet Slovenije ozi-
roma mladinske svete lokalnih skupnosti.

FINANCIRANJE

7. člen
Sredstva za delovanje pridobiva Mladinski svet Sloveni-

je in mladinski svet lokalne skupnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lo-

kalnih skupnosti na podlagi predloženega programa,
– s članarino,
– iz naslova premoženjskih pravic,
– z darili in volili,
– s prispevki donatorjev,
– iz lastne dejavnosti,
– iz drugih virov.

8. člen
Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skup-

nosti lahko neposredno opravljajo pridobitno dejavnost pod
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem
aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami Mladinske-
ga sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti

ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo dose-
ganje.

Prihodki iz pridobitnih dejavnosti ne smejo predstavljati
pretežnega dela vseh prihodkov Mladinskega sveta Sloveni-
je in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z ne-
posrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme upo-
rabiti le za doseganje namenov in nalog Mladinskega sveta
Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, v skladu s
temeljnim aktom.

Vsaka delitev premoženja Mladinskega sveta Slovenije
in mladinskih svetov lokalnih skupnosti med njegove člane
je nična.

9. člen
Finančno in materialno poslovanje in razpolaganje s

pridobljenimi sredstvi poteka pod pogoji in na način, dolo-
čen s tem zakonom in akti Mladinskega sveta Slovenije in
mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

Podatki o finančnem in materialnem poslovanju se iz-
kazujejo v skladu s predpisi o računovodstvu.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno
in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih Mladinski svet
Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti prejmejo za
izvajanje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

REGISTRACIJA IN PRENEHANJE

10. člen
Za registracijo Mladinskega sveta Slovenije in mladin-

skih svetov lokalnih skupnosti je pristojna upravna enota, na
območju katere je sedež sveta (v nadaljevanju: pristojni or-
gan).

O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča
ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport.

O zahtevi za registracijo, odločitvi pristojnega organa in
spremembah temeljnega akta ali zastopnika se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva.

11. člen
Register Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih sve-

tov lokalnih skupnosti vodi in upravlja ministrstvo, pristojno
za šolstvo in šport.

Podatki, vpisani v register Mladinskega sveta Slovenije
in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, so javni.

12. člen
Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skup-

nosti lahko prenehajo po volji članov.

13. člen
Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skup-

nosti lahko sprejmejo sklep o prenehanju.
O sklepu iz prejšnjega odstavka mora zastopnik Mla-

dinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skup-
nosti v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s
sredstvi, iz katerega je razviden obseg sredstev, način po-
ravnave obveznosti, višina javnih sredstev in njihova vrnitev
proračunu ter prenos premoženja na državo ali lokalno skup-
nost.

O ravnanju pristojnih organov v primeru prenehanja
Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih
skupnosti po volji članov in prenosu premoženja se smisel-
no uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva.
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KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
S kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za pre-

kršek kaznuje svet, ki:
1. prekoračuje področje dejavnosti, določene s temelj-

nim aktom (4. člen);
2. opravlja dejavnost, ki ni v skladu z nameni in naloga-

mi sveta (drugi odstavek 8. člena);
3. ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad od-

hodki za izvajanje osnovne dejavnosti sveta (četrti odstavek
8. člena);

4. neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem
poslovanju (drugi odstavek 9. člena);

5. spremeni temeljni akt ali zastopnika društva in ne
vloži zahteve za spremembo registracije (tretji odstavek
10. člena).

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi zastopnik
sveta.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Mladinski svet Slovenije, ki je bil ustanovljen 25. aprila

1990 in od 21. aprila 1995 vpisan v poslovnem registru
Slovenije pod identifikacijsko matično številko 5623545, se
preoblikuje v Mladinski svet Slovenije iz prvega odstavka
3. člena tega zakona. Akt o preoblikovanju sprejme zbor
Mladinskega sveta Slovenije najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

V aktu o preoblikovanju se opredelijo spremembe, ki
so nujne za izvedbo preoblikovanja in so v skladu z določba-
mi tega zakona. V aktu se določi tudi prenos premoženja in
prehod zaposlenih ter rok za izvolitev novih organov Mladin-
skega sveta Slovenije.

Do izvolitve novih organov vodita Mladinski svet Slove-
nije dosedanji predsednik in izvršni odbor.

Mladinski svet Slovenije iz prvega odstavka 3. člena
tega zakona obstaja od vpisa preoblikovanja v register.

16. člen
Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 022-01/90-6/4
Ljubljana, dne 19. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3306. Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti
programov RTV Slovenija in lokalnih
nekomercialnih programov na območjih, kjer
živi slovenska narodna manjšina (ZVSPRTV)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotavljanju vidnosti

in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih
nekomercialnih programov na območjih, kjer živi

slovenska narodna manjšina (ZVSPRTV)

Razglašam zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti
programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih progra-
mov na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina
(ZVSPRTV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 20. julija 2000.

Št. 001-22-150/00
Ljubljana, dne 28. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU VIDNOSTI IN SLIŠNOSTI
PROGRAMOV RTV SLOVENIJA IN LOKALNIH

NEKOMERCIALNIH PROGRAMOV NA OBMOČJIH,
KJER ŽIVI SLOVENSKA NARODNA MANJŠINA

(ZVSPRTV)

1. člen
(namen zakona)

S tem zakonom se urejajo vprašanja v zvezi s tehnično
prilagoditvijo že obstoječe oziroma izgradnje nove mreže
RTV-pretvornikov na obmejnem območju z Republiko Avstri-
jo, Republiko Hrvaško, Republiko Italijo in Republiko Madžar-
sko (v nadaljevanju: dopolnitev mreže RTV-pretvornikov) v
letih 2000 do 2002 za zagotovitev vidnosti in slišnosti pro-
gramov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov
na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina.

2. člen
(določitev obsega dopolnitve mreže RTV-pretvornikov)

RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Od-
dajniki in zveze (v nadaljevanju: RTV Slovenija) v sodelovanju
s predstavniki osrednjih slovenskih organizacij v Republiki
Avstriji, Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Mad-
žarski (v nadaljevanju: predstavniki slovenskih organizacij)
najpozneje do 1. 10. 2000 določijo obseg dopolnitve mre-
že RTV-pretvornikov. V ta namen RTV Slovenija izdela sez-
nam RTV-pretvornikov, katerih moč se poveča oziroma se
jih dodatno tehnično izpopolni za izboljšanje radijskega in
televizijskega signala ter seznam lokacij, na katerih se zgra-
dijo novi RTV-pretvorniki.

RTV Slovenija v sodelovanju s predstavniki slovenskih
organizacij v istem roku določi tudi prioritetni vrstni red te-
hnične prilagoditve obstoječih RTV-pretvornikov oziroma iz-
gradnje novih RTV-pretvornikov iz prejšnjega odstavka.

3. člen
(dopolnitev mreže RTV-pretvornikov)

Dopolnitev mreže RTV-pretvornikov se izvrši v letih
2000 do 2002.

4. člen
(tehnična izvedba investicij)

Za operativno tehnično izvedbo investicij iz prejšnjega
člena ter za vse pravne posle v zvezi s tem je pooblaščena
RTV Slovenija.
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5. člen
(zagotovitev sredstev)

Sredstva za izvrševanje nalog iz tega zakona se zago-
tavljajo iz prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija in
iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

6. člen
(določitev obsega sredstev iz državnega proračuna)
Obseg sredstev za vsako leto posebej se določi v

finančnem načrtu javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija in
v proračunu Republike Slovenije.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, vlada zago-
tovi sredstva za izvrševanje tega zakona s prerazporeditvami
sredstev v proračuna Republike Slovenije za leto 2000.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 010-01/99-9/1
Ljubljana, dne 20. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3307. Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih
oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o zdravljenju neplodnosti

in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
(ZZNPOB)

Razglašam zakon o zdravljenju neplodnosti in postop-
kih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. julija
2000.

Št. 001-22-151/00
Ljubljana, dne 28. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH

OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO
(ZZNPOB)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se žen-

ski in moškemu pomaga pri spočetju otroka in se jima tako
omogoči uresničevati svobodo odločanja o rojstvih svojih
otrok.

2. člen
Vsakdo ima pravico do zdravljenja neplodnosti na na-

čin in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
V postopkih zdravljenja neplodnosti in postopkih oplo-

ditve z biomedicinsko pomočjo (v nadaljnjem besedilu:
OBMP) se mora varovati človekovo dostojanstvo, njegova
pravica do zasebnosti, posebna skrb pa se mora posvetiti
varovanju zdravja, koristi in pravicam bodočega otroka.

3. člen
Zdravljenje je po tem zakonu ugotavljanje vzrokov ne-

plodnosti ali zmanjšane plodnosti in odpravljanje teh vzrokov
s strokovnim svetovanjem, z zdravili ali s kirurškimi posegi.

Zdravljenje je tudi odvzem in shranjevanje semenskih
celic moškega ali jajčnih celic ženske, kateremu oziroma
kateri grozi po dognanjih in izkušnjah medicinske znanosti
nevarnost, da bo postal neploden oziroma neplodna.

4. člen
Postopki OBMP so postopki oploditve ženske, ki se s

pomočjo biomedicinske znanosti izvajajo z namenom zano-
sitve na drug način kot s spolnim odnosom.

Postopki OBMP, ki jih določa ta zakon, so predvsem:
1. znotrajtelesna oploditev:
– vnos semenskih celic v spolne organe ženske;
– vnos jajčnih celic skupaj s semenskimi celicami v

spolne organe ženske;
2. zunajtelesna oploditev:
– združitev jajčnih celic in semenskih celic zunaj telesa

ženske;
– vnos zgodnjih zarodkov v spolne organe ženske.
Vsi postopki OBMP se izvajajo skladno z dosežki in

razvojem biomedicinske znanosti.
Zarodek nastane z oploditvijo jajčne celice. Zgodnji

zarodek po tem zakonu je zigota in zarodek, ki se razvija
zunaj maternice manj kot 14 dni ali do pojava primitivne
proge.

Določbe o zgodnjem zarodku smiselno veljajo tudi za
enako stare zarodke, pridobljene z izpiranjem maternice in
za izolirane omnipotentne matične zarodne celice, če se iz
njih lahko razvije samostojen nov zarodek.

II. UPRAVIČENCI DO POSTOPKOV OBMP

5. člen
Postopki OBMP se smejo opravljati le z namenom, da

pride do rojstva otroka.
Do postopkov OBMP sta upravičena moški in ženska,

ki živita v medsebojni zakonski zvezi ali zunajzakonski skup-
nosti, in ki glede na izkušnje medicinske znanosti ne moreta
pričakovati, da bi dosegla zanositev s spolnim odnosom, in
jima ni mogoče pomagati z drugimi postopki zdravljenja
neplodnosti.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta zakonca
ali zunajzakonska partnerja upravičena do OBMP tudi v pri-
merih, kadar se s temi postopki lahko prepreči, da se na
otroka prenese huda dedna bolezen.

Medsebojna zakonska zveza ali zunajzakonska skup-
nost mora obstajati v času vnosa spolnih celic ali zgodnjih
zarodkov v telo ženske.

6. člen
Do postopkov OBMP sta upravičena zakonca ali zunaj-

zakonska partnerja, ki sta polnoletna, razsodna in v primerni
starosti za opravljanje starševskih dolžnosti ter v takem psi-
hosocialnem stanju, v skladu s katerim se lahko utemeljeno
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pričakuje, da bosta sposobna opravljati starševske dolžnosti
v korist otroka.

Ženska mora biti v starostni dobi, ki je primerna za
rojevanje.

7. člen
Do OBMP ni upravičena ženska, ki namerava otroka

po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi
(nadomestno materinstvo).

III. DAROVANJE SPOLNIH CELIC

8. člen
Za postopke OBMP se praviloma uporabijo spolne ce-

lice ženske in moškega, ki sta v medsebojni zakonski zvezi
ali sta zunajzakonska partnerja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za
postopke OBMP uporabijo jajčne celice darovalke ali se-
menske celice darovalca, kadar po izkušnjah biomedicin-
ske znanosti ni možnosti, da bo prišlo do nosečnosti z
uporabo spolnih celic zakoncev ali zunajzakonskih partner-
jev, ali če so bili neuspešni drugi postopki OBMP iz tega
zakona, ali če je to potrebno za preprečitev prenosa hude
dedne bolezni na otroka.

OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in
darovanih semenskih celic ni dovoljena.

9. člen
Darovalec semenskih celic je moški, katerega semen-

ske celice se uporabijo za oploditev ženske, ki ni njegova
zakonska žena ali zunajzakonska partnerica.

Darovalka jajčnih celic je ženska, katere jajčne celice
se uporabijo za oploditev druge ženske.

10. člen
Ni dovoljeno dajati in sprejemati plačilo ali kakršnekoli

druge koristi za darovane spolne celice. Pogodbe o tem so
nične.

Darovalec ali darovalka spolnih celic ima pravico do
povrnitve stroškov, ki jih ima v zvezi s prihodom v center za
OBMP, bivanjem v njem, vrnitvijo, s pregledi in z odvzemom
spolnih celic.

11. člen
Postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali da-

rovalca po drugem odstavku 8. in 9. členu tega zakona
lahko opravlja samo tisti center za OBMP, ki ga določi
minister, pristojen za zdravstvo, na podlagi mnenja Državne
komisije za OBMP in ga tudi posebej pooblasti, da zbira,
izbira in shranjuje spolne celice darovalk in darovalcev. Če
minister, pristojen za zdravstvo, določi, da lahko opravlja
OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca več cen-
trov za OBMP, pooblasti enega od njih, da vodi enotni
register darovalk in darovalcev spolnih celic iz drugega od-
stavka 39. člena tega zakona.

Darovalka ali darovalec spolnih celic sme dajati svoje
jajčne ali semenske celice le enemu in istemu centru za
OBMP.

12. člen
Vsak postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali

darovalca se opravi na predlog zdravnika – specialista gine-
kologije in porodništva (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) po
pridobitvi soglasja strokovnega posvetovalnega telesa cen-
tra za OBMP in z dovoljenjem Državne komisije za OBMP.

Strokovno posvetovalno telo iz prejšnjega odstavka se-
stavljajo zdravnik, strokovnjak s področja embriologije, soci-
alni delavec in diplomirani univerzitetni pravnik (v nadaljnjem
besedilu: pravnik), ki jih imenuje direktor centra za OBMP.

Preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalke
ali darovalca, se morata zakonca ali zunajzakonska partnerja
udeležiti psihološko-socialnega svetovanja po drugem od-
stavku 24. člena tega zakona.

Zakonca ali zunajzakonska partnerja je treba poučiti o
pravnih posledicah njune privolitve v OBMP s spolnimi celi-
cami darovalke ali darovalca in s pravnimi posledicami roj-
stva otroka, spočetega s tako OBMP. O teh pravnih posledi-
cah ju mora poučiti pravnik.

13. člen
Darovanje človeških zarodkov ni dovoljeno.
Uporaba mešanice semenskih celic dveh ali več mo-

ških, ali jajčnih celic dveh ali več žensk v postopku OBMP ni
dovoljena.

14. člen
Darovalka jajčnih celic in darovalec semenskih celic

morata biti polnoletna, zdrava in razsodna.
Semenske celice darovalca se ne smejo uporabiti za

oploditev ženske, ki zaradi sorodstva ne bi mogla z njim
skleniti veljavne zakonske zveze. Jajčne celice darovalke
se ne smejo oploditi s semenskimi celicami moškega, ki
zaradi sorodstva ne bi mogel z njo skleniti veljavne zakon-
ske zveze.

IV. IZVAJALCI OBMP

15. člen
Postopki OBMP se opravljajo v okviru javne zdravstve-

ne službe – v centrih za OBMP (v nadaljnjem besedilu:
center), ki imajo za to dejavnost posebno dovoljenje.

Postopke OBMP opravlja skupina biomedicinskih stro-
kovnjakov pod vodstvom zdravnika, ki je odgovoren, da se
postopki OBMP izvajajo v skladu s tem zakonom. Za izved-
bo vsakega prvega postopka OBMP je potrebno poprejšnje
soglasje strokovnega posvetovalnega telesa centra.

Zoper odločitev strokovnega posvetovalnega telesa
centra za OBMP iz prejšnjega odstavka je dovoljena prito-
žba. O pritožbi odloči Državna komisija za OBMP. Ta mora o
pritožbi odločiti v devetdesetih dneh. Državna komisija za
OBMP lahko pritožbo kot neutemeljeno zavrne ali pa odloči-
tev strokovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP od-
pravi in sama odloči.

Laboratorijski del postopkov OBMP se lahko opravi
samo na podlagi odločitve zdravnika.

Predpise o delovanju in odločanju organa iz prvega
odstavka 12. člena tega zakona in drugega odstavka tega
člena izda minister, pristojen za zdravstvo.

16. člen
Dovoljenje za opravljanje postopkov v OBMP izda prav-

nim osebam iz prvega odstavka 15. člena tega zakona mini-
ster, pristojen za zdravstvo, če imajo ustrezne strokovnjake
in opremo za izvajanje postopkov v skladu z zahtevami sodo-
bne biomedicinske znanosti in izkušnje, ter če lahko zagoto-
vijo psihološko in socialno svetovanje in poučitev o pravnih
posledicah v primeru, kot je to predpisano s tem zakonom.

O tem ali obstajajo pogoji iz prejšnjega odstavka, poda
ministru, pristojnemu za zdravstvo, mnenje Državna komisija
za OBMP iz 19., 20. in 21. člena tega zakona.
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Minister, pristojen za zdravstvo, lahko dovoljenje cen-
tru prekliče, če le-ta ne izpolnjuje več pogojev iz prvega
odstavka tega člena, če ne dosega rezultatov, ki jih v obdob-
ju enega leta praviloma dosegajo drugi centri ali če huje krši
določbe tega zakona.

O tem ali obstajajo razlogi za preklic dovoljenja centru,
poda ministru, pristojnemu za zdravstvo, mnenje Državna
komisija za OBMP.

Pooblastilo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona
lahko izda minister, pristojen za zdravstvo, tistemu centru, ki
ima ustrezne izkušnje pri zdravljenju neplodnosti s postopki
OBMP in ima ustrezne tehnične in strokovne možnosti za
izvajanje teh postopkov s spolnimi celicami darovalk in daro-
valcev.

17. člen
Zdravnik ni dolžan opraviti OBMP ali pri njej sodelovati.

To velja tudi za druge strokovnjake s področja OBMP in
zdravstvene delavce.

Oseb iz prejšnjega odstavka ne zadenejo škodne po-
sledice, če v skladu s pravili stroke opravijo ali sodelujejo pri
postopkih OBMP, ki so določeni s tem zakonom, ali če
zavrnejo opravljanje ali sodelovanje pri teh postopkih.

18. člen
Delavci centra za OBMP, ki sodelujejo v postopku

OBMP, morajo kot poklicno skrivnost varovati vse podatke v
zvezi z OBMP, ki jih izvaja njihov center, predvsem pa ose-
bne in zdravstvene podatke o ženski, kateri se opravlja
postopek OBMP, o njenem možu ali zunajzakonskemu
partnerju, o otroku, ki je bil spočet v postopku OBMP in o
morebitni darovalki ali darovalcu spolnih celic.

Otrok, spočet z OBMP s spolnimi celicami darovalke
ali darovalca, lahko zaradi zdravstvenih razlogov zahteva od
centra, da ga seznani z zdravstveno pomembnimi podatki o
darovalki ali darovalcu spolnih celic, če je razsoden in star
najmanj 15 let. Otrokov zakoniti zastopnik lahko izve za te
podatke samo z dovoljenjem, ki ga izda sodišče v neprav-
dnem postopku, če so za to podani izjemni zdravstveno
utemeljeni razlogi.

Otrokov zdravnik ima zaradi zdravstvenih razlogov otro-
ka pravico do vpogleda v enotni register darovalk in daroval-
cev in do informacije.

Sodišča in upravni organi imajo pravico do vpogleda v
enotni register darovalk in darovalcev in do informacije, če
je to nujno za izpolnjevanje njihovih nalog pri izvrševanju
tega zakona.

Podatke, za katere osebe iz tretjega in četrtega odstav-
ka tega člena zvedo ob vpogledu v enotni register darovalk
in darovalcev, morajo varovati kot poklicno skrivnost.

V. DRŽAVNA KOMISIJA ZA OBMP

19. člen
Za obravnavanje in reševanje vseh pomembnejših vpra-

šanj v zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu,
pristojnemu za zdravstvo, ustanovi Državna komisija za
OBMP.

Državna komisija za OBMP lahko za pomoč pri svojem
delu ustanovi stalna in občasna delovna telesa ter zahteva
mnenje ustreznih strokovnjakov.

20. člen
Državno komisijo za OBMP sestavljajo:
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
– en strokovnjak za medicinsko etiko,

– en strokovnjak za OBMP iz vsakega centra,
– en strokovnjak s področja prava,
– en strokovnjak s področja psiholoških ali socioloških

ved,
– en predstavnik Urada varuha človekovih pravic,
– en predstavnik upravičencev do postopkov OBMP.
Člane Državne komisije za OBMP in predsednika komi-

sije izmed članov komisije imenuje za dobo petih let mini-
ster, pristojen za zdravstvo. Pravico predlagati strokovnjake
iz prejšnjega odstavka imajo ustrezne fakultete – članice
univerze.

Državna komisija za OBMP odloča z večino glasov
vseh članov.

21. člen
Naloge Državne komisije za OBMP so predvsem:
– dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo, o

tem, ali zdravstveni zavod izpolnjuje pogoje za opravljanje
postopkov OBMP po prvem odstavku 16. člena tega zakona
oziroma ali so podani razlogi za preklic dovoljenja za oprav-
ljanje postopkov OBMP po tretjem odstavku 16. člena tega
zakona;

– dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo, o
tem, ali lahko določeni center opravlja OBMP s spolnimi
celicami darovalca ali darovalke po prvem odstavku 11.
člena tega zakona;

– dajanje dovoljenja za raziskovalno delo po tretjem
odstavku 38. člena tega zakona;

– obravnavanje poročil centrov po prvem odstavku 40.
člena tega zakona in seznanjanje ministra, pristojnega za
zdravstvo, z ugotovitvami iz poročil;

– dajanje mnenj o osnutkih predpisov, ki se izdajajo na
podlagi tega zakona;

– strokovno etično nadzorovanje dela centrov in sveto-
vanje centrom;

– predlaganje strokovnih pravil za delo na področju
OBMP ministru, pristojnemu za zdravstvo, in njihovega sprot-
nega usklajevanja z razvojem medicinske znanosti;

– dajanje dovoljenja za izvajanje vsakega postopka
OBMP z uporabo spolnih celic darovalca ali darovalke;

– spremljanje napredka biomedicinske znanosti na po-
dročju reproduktivne medicine in po potrebi predlaganje
sprememb in dopolnitev veljavne zakonodaje pristojnemu
ministru;

– odločanje o pritožbah zoper odločitve strokovnih po-
svetovalnih teles centrov za OBMP.

VI. POSTOPEK OBMP

1. Privolitev v OBMP

22. člen
Postopek OBMP po 4. členu tega zakona se lahko

opravi samo na podlagi pisne privolitve zakoncev ali zunajza-
konskih partnerjev.

Preden podata zakonca ali zunajzakonska partnerja
pisno privolitev v postopek OBMP, ju mora zdravnik poučiti
o postopku OBMP, z možnostjo za uspeh, morebitnimi po-
sledicami in nevarnostmi postopka za žensko, moškega in
otroka ter jima svetovati. Zdravnik ju obvesti, v kakšne na-
mene se zbirajo in obdelujejo njuni osebni podatki, ter jima
pojasni, da se varujejo kot poklicna skrivnost po prvem
odstavku 18. člena tega zakona.

Po potrebi napoti zdravnik zakonca ali zunajzakonska
partnerja na psihološko-socialno svetovanje o nameravani
OBMP.
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Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partner-
jema pojasniti pravila o shranjevanju spolnih celic in zarod-
kov in ju vprašati po njunih željah glede trajanja hrambe in
odločanja o morebitnih neuporabljenih zarodkih.

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partner-
jema obrazložiti druge možnosti, s katerimi je mogoče rešiti
ali obiti njun vzrok neplodnosti, tudi take, ki jih njegov center
ne opravlja, in jima omeniti nemedicinske izbire, kot sta
posvojitev ali opustitev zdravljenja.

Pisna privolitev se izda za vsak postopek OBMP pose-
bej.

Minister, pristojen za zdravstvo, izda predpise o obraz-
cu izjave o privolitvi. Obrazec za izjavo o privolitvi v OBMP
mora za primer, ko se v postopku OBMP uporabijo darova-
ne spolne celice, vsebovati tudi navedbo pravnih posledic
takega postopka.

23. člen
Eden ali drugi od zakoncev oziroma zunajzakonskih

partnerjev lahko prekliče privolitev in odstopi od postopka
OBMP, dokler se semenske celice, neoplojene jajčne celi-
ce ali zgodnji zarodki ne vnesejo v telo ženske.

Center mora izjavo o preklicu zapisati in o tem, na
zahtevo enega ali drugega od zakoncev oziroma zunajza-
konskih partnerjev, izdati potrdilo.

Zdravnik se mora pred vnosom semenskih celic, neo-
plojenih jajčnih celic ali zgodnjih zarodkov v telo ženske
prepričati, da privolitev ni preklicana.

2. OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke

24. člen
Pred postopkom OBMP z darovanimi spolnimi celicami

mora zdravnik, ki je odgovoren za izvedbo postopka, poučiti
zakonca ali zunajzakonska partnerja o poteku postopka,
pravnik pa ju mora poučiti o pravnih posledicah postopka.

Zdravnik, ki vodi OBMP, mora zakonca ali zunajzakon-
ska partnerja pred začetkom postopka napotiti na psiholo-
ško-socialno svetovanje.

25. člen
Darovanje semenskih celic in neoplojenih jajčnih celic

se lahko opravi le na podlagi pisne privolitve darovalke ali
darovalca. Obrazce za pisno privolitev izda minister, pristo-
jen za zdravstvo, na podlagi priporočila Državne komisije za
OBMP.

Pred izdajo pisne privolitve za darovanje spolnih celic
je center dolžan darovalko ali darovalca seznaniti s pravnimi
posledicami njenega ali njegovega darovanja in s pravnim
razmerjem do otroka, spočetega v postopku OBMP z daro-
vanimi spolnimi celicami. Center ju je dolžan obvestiti o tem,
v kakšne namene se zbirajo in obdelujejo njuni osebni po-
datki, ter pojasniti, da se varujejo kot poklicna skrivnost po
prvem odstavku 18. člena tega zakona.

26. člen
Pisno privolitev lahko darovalka ali darovalec prekličeta

do uporabe darovanih spolnih celic za OBMP. Preklic privo-
litve mora biti podan v pisni obliki.

Center mora izjavo o preklicu iz prejšnjega odstavka
evidentirati, darovane spolne celice nemudoma zavreči, da-
rovalki ali darovalcu pa na njeno ali njegovo željo izdati
ustrezno pisno potrdilo o preklicu darovanja.

27. člen
Darovalke in darovalci nimajo pravnih ali drugih obvez-

nosti ali pravic do otrok, spočetih v postopkih OBMP.

28. člen
Darovalke in darovalce spolnih celic in njihove spolne

celice je treba pred darovanjem pregledati v skladu s stro-
kovnimi pravili za delo na področju OBMP.

Spolne celice darovalke ali darovalca se lahko uporabi-
jo samo takrat, kadar se v skladu z dosežki biomedicinske
znanosti in po izkušnjah lahko presodi, da so primerne za
oploditev in da njihova uporaba ne more povzročiti nevarno-
sti za zdravje ženske ali otroka.

Prepovedana je OBMP s spolnimi celicami darovalca
ali darovalke, ki v času vnosa darovanih spolnih celic ali
zgodnjih zarodkov v telo ženske nista več živa. Preden zdrav-
nik vnese v telo ženske spolne celice darovalke ali darovalca
ali zgodnji zarodek, ki je nastal s pomočjo darovanih spolnih
celic, mora ugotoviti, ali sta darovalka ali darovalec še živa.

29. člen
Spolne celice enega darovalca ali ene darovalke se

lahko uporabljajo za OBMP, dokler ne pride do rojstev otrok
v največ dveh različnih družinah.

VII. RAVNANJE S SPOLNIMI CELICAMI ALI ZGODNJIMI
ZARODKI

30. člen
Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji

zarodki se lahko uporabijo samo za postopek OBMP. Z
njimi je treba ravnati in jih preiskovati tako, da glede na
stanje biomedicinske znanosti in izkušnje pride do noseč-
nosti.

Pod pogoji iz 38. člena tega zakona je mogoče semen-
ske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke
uporabiti tudi v znanstvenih raziskavah.

31. člen
Ne sme se oploditi jajčna celica s semensko celico, ki

je posebej izbrana zato, da se določi otrokov spol, razen če
se s tem namerava preprečiti hudo dedno bolezen, poveza-
no s spolom.

Ne sme se posegati v dedno zasnovo spolnih celic ali
zarodka z namenom, da se spremeni dedna zasnova otroka.

Genska preiskava zgodnjega zarodka se sme opraviti
samo v primeru nevarnosti hude dedne bolezni ali če je to
potrebno zaradi uspešnosti postopka OBMP.

32. člen
Zunaj telesa se lahko oplodijo vse jajčne celice, pri-

dobljene v enem postopku. Število zgodnjih zarodkov, ki se
vnesejo v telo ženske, ne sme presegati tistega, ki v skladu
s poklicnimi dognanji in izkušnjami še obeta uspešno OBMP
in kolikor mogoče omeji tveganje mnogoplodne nosečnosti.
V enem postopku ni dovoljeno vnesti v maternico ženske
več kot tri zarodke.

Morebitni preostali zgodnji zarodki se hranijo in se
pozneje lahko ob pogojih iz tega zakona vnesejo v telo
ženske iz začetnega postopka. Vnos se lahko opravi samo
na skupno pisno zahtevo zakoncev ali zunajzakonskih part-
nerjev, ki sta dala privolitev po prvem odstavku 22. člena
tega zakona za začetek postopka OBMP.

33. člen
V postopku OBMP je prepovedano:
– omogočiti zunajtelesni razvoj zarodka, ki je star več

kot 14 dni, oziroma potem, ko se je razvila primitivna proga;
– omogočiti nastanek zarodka zgolj v raziskovalne na-

mene;
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– omogočiti nastanek človeških zarodkov iz spolnih
celic z izzvano spremembo dedne zasnove in prenesti tak-
šne zarodke v telo človeka ali živali;

– uporabiti dele zarodka, pridobljene v postopkih
OBMP, razen v primerih, ki jih zakon izrecno določa;

– omogočiti nastanek zarodkov z isto dedno zasnovo
ali zarodkov, ki so po dedni zasnovi istovetni z drugo živo ali
mrtvo osebo (kloniranje);

– oploditi človeško jajčno celico s semensko celico
živali ali živalsko jajčno celico, s semensko celico človeka ali
spreminjati zarodek s presajanjem delov drugih človeških ali
živalskih zarodkov (omogočanje nastanka hibridov in himer);

– vnesti zarodek, ki je nastal s postopki iz pete in šeste
alinee tega člena, v telo človeka ali živali;

– človeške spolne celice ali človeški zarodek vnesti v
žival;

– živalske spolne celice ali živalski zarodek vnesti v
človeka;

– namerno spremeniti dedno zasnovo celic, ki so del
zarodka.

VIII. SHRANJEVANJE SEMENSKIH CELIC,
NEOPLOJENIH JAJČNIH CELIC IN ZGODNJIH

ZARODKOV

34. člen
Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji

zarodki se shranjujejo za postopke OBMP, ki se opravljajo
po določbah tega zakona.

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnje
zarodke shranjujejo posebej pooblaščeni centri. Pri tem
morajo upoštevati sodobna dognanja medicinske znanosti
in uveljavljeno medicinsko prakso.

35. člen
Semenske celice, neoplojene jajčne celice in neupo-

rabljeni zgodnji zarodki se hranijo toliko časa, kolikor želita
ženska in moški, katerima se pomaga s postopki OBMP,
vendar ne več kot pet let. Če se zakonca ali zunajzakonska
partnerja o času hrambe ne strinjata, o tem odloči Državna
komisija OBMP.

Iz zdravstveno utemeljenih razlogov iz drugega odstav-
ka 3. člena tega zakona se lahko z dovoljenjem Državne
komisije za OBMP čas hranjenja semenskih in neoplojenih
jajčnih celic podaljša za največ 5 let. Podaljšanje lahko
zahteva oseba, od katere spolne celice izvirajo.

Po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov je treba semen-
ske celice in neoplojene jajčne celice zavreči, zgodnje za-
rodke pa pustiti umreti.

36. člen
S semenskimi celicami, neoplojenimi jajčnimi celicami

in zgodnjimi zarodki niso upravičene razpolagati niti osebe,
od katerih izvirajo, niti druge osebe. Center jih ne sme
nikomur izročiti.

37. člen
Ni dovoljeno posredovati pri zbiranju, shranjevanju in

uporabi semenskih celic, neoplojenih jajčnih celih in zgod-
njih zarodkov.

Ni dovoljeno trgovati s shranjenimi semenskimi celica-
mi, neoplojenimi jajčnimi celicami in zgodnjimi zarodki.

IX. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO

38. člen
Znanstvenoraziskovalno delo na spolnih celicah in

zgodnjih zarodkih, pridobljenih za namen izvajanja OBMP,
je dovoljeno izključno v namene varovanja in izboljšanja
človekovega zdravja.

Na zgodnjih zarodkih so dovoljene raziskave samo te-
daj, ko jih s primerljivo učinkovitostjo ni mogoče opraviti na
živalskih zarodkih ali na druge načine.

Zgodnji zarodki se lahko raziskujejo samo s pisnim
privoljenjem zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se
jima pomaga s postopkom OBMP, z dovoljenjem Državne
komisije za OBMP ter odobritvijo in pod nadzorom Medicin-
sko-etične komisije.

Na podlagi dovoljenj iz prejšnjega odstavka je dovolje-
no raziskovanje zgodnjih zarodkov, ki po dognanjih in izkuš-
njah biomedicinske znanosti niso primerni za vnos v telo
ženske ali shranjevanje, ter tistih shranjenih zarodkov, ki bi
jih sicer morali pustiti umreti po tretjem odstavku 35. člena
tega zakona.

Pri raziskovanju zgodnjih zarodkov je potrebno upošte-
vati sodobna dognanja medicinske znanosti, izkušnje in uve-
ljavljeno prakso v svetu ter pravila obče medicinske etike.

Odobritev in nadzor komisij iz tretjega odstavka tega
člena sta potrebna tudi pri uvajanju in uporabi vseh novih
metod OBMP, dokler zanje velja, da so v poskusni fazi.

X. EVIDENCA IN POROČILA

39. člen
Centri morajo o postopkih OBMP voditi evidenco o:
– osebnih podatkih zakoncev ali zunajzakonskih part-

nerjev, ki se jima pomaga s postopki OBMP,
– vrsti postopka OBMP,
– podatkih, pridobljenih iz enotnega registra daroval-

cev ali darovalk spolnih celic, če so bile le-te uporabljene,
– podatkih o poučitvi, svetovanju in o pisni privolitvi ali

privolitvi za določeni postopek OBMP po 22. členu tega
zakona,

– podatkih o poteku in trajanju postopka ter o po-
membnejših okoliščinah v zvezi z nosečnostjo, porodom,
zdravjem in razvojem otroka.

V enotni register darovalk in darovalcev mora poobla-
ščeni center vpisati:

– osebne in zdravstvene podatke o darovalki ali daro-
valcu in zdravstvene podatke o njenih oziroma njegovih star-
ših;

– dan, mesec in leto, ko so bile spolne celice darova-
ne, shranjene in uporabljene;

– rezultate pregledov darovalca ali darovalke in pre-
iskav njenih oziroma njegovih spolnih celic;

– podatke o rojstvu otroka, spočetega z OBMP s spol-
nimi celicami darovalke ali darovalca.

Podatke iz evidenc mora center hraniti toliko časa, kot
je primerno po pravilih medicinske znanosti in izkušnje,
največ pa 50 let. Podatki so poklicna skrivnost.

40. člen
Centri morajo Državni komisiji za OBMP poročati o

številu in vrsti opravljenih OBMP ter o njihovi uspešnosti,
centri iz drugega odstavka 34. člena tega zakona pa tudi o
hranjenih semenskih celicah ter neoplojenih jajčnih celicah
in zgodnjih zarodkih.

Poročilo podajo centri za preteklo koledarsko leto, na
zahtevo Državne komisije za OBMP pa tudi že prej.
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Predpise o sestavi in vsebini poročila izda minister,
pristojen za zdravstvo.

XI. OČETOVSTVO IN MATERINSTVO PRI OTROCIH
SPOČETIH Z BIOMEDICINSKO POMOČJO

41. člen
Mati otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo,

je ženska, ki ga je rodila.
Če je mati podala za postopek OBMP privolitev po

22. členu tega zakona, materinstva ne more izpodbijati.
Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo z

jajčno celico darovalke, njenega materinstva ni dovoljeno
ugotavljati.

42. člen
Za očeta otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko po-

močjo, velja materin mož ali njen zunajzakonski partner, ob
pogoju, da sta za postopek OBMP podala privolitev po 22.
členu tega zakona.

Očetovstva tistega, ki po prejšnjem odstavku tega čle-
na velja za otrokovega očeta, ni dovoljeno izpodbijati, razen,
če se trdi, da otrok ni bil spočet s postopkom OBMP. V tem
primeru se smiselno uporabljajo določbe od 96. do 99.
člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Urad-
ni list SRS, št. 14/89 in Uradni list RS, št. 60/99 – odločba
US).

Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo s
semensko celico darovalca, njegovega očetovsta ni dovo-
ljeno ugotavljati.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

43. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 5,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v:
1. nasprotju s 7. členom opravi postopek OBMP pri

nadomestnem materinstvu;
2. nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena ter prvim in

drugim odstavkom 13. člena opravi postopek OBMP z daro-
vanjem spolnih celic in zgodnjih zarodkov;

3. nasprotju s prvim odstavkom 11. člena opravi posto-
pek OBMP z darovanjem spolnih celic brez posebnega poo-
blastila ministra, pristojnega za zdravstvo;

4. nasprotju s prvim odstavkom 12. člena opravi posto-
pek OBMP z darovanjem spolnih celic brez soglasja stro-
kovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP in dovolje-
nja Državne komisije za OBMP;

5. nasprotju z drugim odstavkom 14. člena opravi po-
stopek OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki;

6. nasprotju z drugim odstavkom 15. člena postopka
OBMP ne opravi skupina biomedicinskih strokovnjakov in
ne pridobi potrebnega soglasja za prvi postopek OBMP;

7. nasprotju s četrtim odstavkom 15. člena opravi la-
boratorijski del postopka OBMP brez odločitve zdravnika;

8. nasprotju z drugim odstavkom 26. člena ne zavrže
darovanih spolnih celic;

9. nasprotju s prvim odstavkom 28. člena ne pregleda
darovalk in darovalcev spolnih celic in njihovih spolnih celic;

10. nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena opravi
postopek OBMP z darovanimi spolnimi celicami darovalke
ali darovalca, ki nista več živa;

11. nasprotju z 29. členom uporablja ali vnese darova-
ne spolne celice v telo ženske;

12. nasprotju z 31. členom omogoči poseg v dedno
zasnovo spolnih celic ali zarodka, gensko preiskavo zgod-
njega zarodka ali izbor spola otroka;

13. nasprotju z drugim odstavkom 32. člena opravi
vnos zarodkov v telo ženske brez skupne pisne zahteve
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev;

14. v nasprotju s 34. in 35. členom shranjuje spolne
celice in zarodke;

15. v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena trguje s
shranjenimi semenskimi in jajčnimi celicami ter zgodnjimi
zarodki.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 250.000
tolarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka odgo-
vorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 2,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v:

1. nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 39. člena ne
vodi evidence in ne hrani podatkov;

2. nasprotju z drugim odstavkom 39. člena ne vodi
enotnega registra darovalk in darovalcev.

Z denarno kaznijo od 20.000 tolarjev do 100.000
tolarjev se kaznuje za prekrške iz tretjega odstavka tega
člena odgovorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo od 800.000 tolarjev do 8,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v nasprotju
s prvim odstavkom 15. člena tega zakona opravi OBMP
brez poprejšnjega dovoljenja.

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega
člena odgovorna oseba pravne osebe.

44. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000

tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki sodeluje v skupini
biomedicinskih strokovnjakov, kadar:

1. v nasprotju s 7. členom opravi postopek OBMP pri
nadomestnem materinstvu;

2. v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena ter prvim in
drugim odstavkom 13. člena opravi postopek OBMP z daro-
vanjem spolnih celic in zgodnjih zarodkov;

3. v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena opravi
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki;

4. v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena ne pridobi
za izvedbo vsakega prvega postopka OBMP potrebnega
poprejšnjega soglasja strokovnega posvetovalnega telesa
centra;

5. se v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena pred
vnosom spolnih celic oziroma zgodnjih zarodkov v telo žen-
ske ne prepriča ali privolitev ni preklicana;

6. v nasprotju z 29. členom uporablja ali vnese darova-
ne spolne celice v telo ženske;

7. v nasprotju z drugim odstavkom 32. člena opravi
vnos zarodkov v telo ženske brez skupne pisne zahteve
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev.

45. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 150.000

tolarjev se kaznuje za prekršek kdor ravna v nasprotju s
prepovedmi iz 37. člena.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilne predpi-

se na podlagi tega zakona v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.
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47. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
– določbe 31. do 37. člena zakona o zdravstvenih

ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja
o rojstvu otrok (Uradni list SRS, št. 11/77 in 42/86);

– določba 93. člena zakona o zakonski zvezi in družin-
skih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in Uradni list RS,
št. 60/99 – odločba US).

48. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 542-10/99-2/5
Ljubljana, dne 20. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3308. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-K)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o lokalni samoupravi (ZLS-K), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 20. julija 2000.

Št. 001-22-152/00
Ljubljana, dne 28. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A KO N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-K)

1. člen
V zakonu 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,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba
US) se v prvem stavku četrtega odstavka 16. člena, za
besedo “zakonom“, doda besedilo “po prej opravljenem
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na dolo-
čenem območju ter po postopku, ki ga določa poseben
zakon“.

2. člen
Za drugim odstavkom 21.a člena se dodajo trije novi

odstavki, ki se glasijo:

“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lah-
ko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva nasled-
nje osebne podatke:

– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi

občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške pove-
zave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena neposredno preko računalniške povezave je po-
trebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister do-
voli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.“

3. člen
V prvem odstavku 32.a člena se doda nov drugi sta-

vek,ki se glasi:
“Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora naj-

kasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.“

4. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.“

5. člen
V drugem odstavku 47.b člena se črta beseda “vseh“,

za besedo “volivcev“ pa se doda vejica in besedilo “ki so
glasovali.“.

6. člen
“V drugem stavku prvega odstavka 51.b člena se bese-

da “treh“ nadomesti z besedo “šestih“. V tretjem stavku se
za besedo “župani“ črta pika in doda besedilo “v nadaljnjih
treh mesecih“.

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Dokler župani ne sklenejo sporazuma iz prvega od-

stavka tega člena, opravljajo posle rednega upravljanja s še
nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na ka-
tere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, usta-
novljenih na območju posameznih prejšnjih občin. Ustanovi-
teljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež,
v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil
ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je
lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče sogla-
sja v petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se šteje,
da je soglasje dano.

Upravno sodišče z odločbo razdeli premoženje v skla-
du z načinom sporazumne delitve, če je na podlagi načina
sporazumne razdelitve premoženja, ki so ga sprejeli vsi ob-
činski sveti, sporazum podpisalo več kot polovica županov.
Predlog mora vložiti vsaj ena občina v tridesetih dneh od
poteka roka za sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega
člena.“
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7. člen
Doda se nov 51.c člen, ki se glasi:

“51.c člen
Če občine ne razdelijo premoženja v skladu s prejšnjim

členom sporazumno, se z dnem ustanovitve novih oziroma
nove občine ali priključitve izločenega dela občine k sosed-
nji občini, razdeli premoženje tako, da:

– nepremično premoženje, grajeno javno dobro in jav-
na infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo,
razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih
javnih služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej
občini;

– nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastni-
njenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih sku-
pnosti ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje
občine, na območju katere leži oziroma njihovih ožjih delov v
skladu s statutom občine;

– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi ne-
premičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi,
postane premoženje občine, na območju katere leži nepre-
mičnina.

Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena pre-
moženja, ki ji je pripadlo.

Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi premo-
ženjske bilance in popisa ugotovi premoženje občine. Akt
občinskega sveta je podlaga za vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo.

Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in
vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financi-
ranja izgradnje ali pridobitve premoženja iz prvega odstavka
tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev
na območju posamezne nove občine oziroma izločenega
dela območja občine in številom prebivalcev prejšnje obči-
ne. Župani sprejmejo in izvršijo sklep o razdelitvi.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pra-
vice do javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter
pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih
razmerij se uredijo tako, da:

– vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov
in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter
izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z
mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora obči-
na zagotavljati, samo na njenem območju in za njene prebi-
valce;

– občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter
skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih zavodov
ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z
mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina
zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prej-
šnje občine. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po
skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi po-
godbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter
sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda,
koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svo-
jih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej
priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za
katere območje je bil javni zavod ustanovljen, oziroma je bila
sklenjena koncesijska ali druga pogodba;

– vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica jav-
nega kapitala v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah,
ki je bil v lasti prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina
pogodbena stranka v koncesijsko ali drugo pogodbo, če
javno podjetje, javni sklad, agencija, koncesionar ali drug
pogodbenik izvaja javno službo in druge naloge v skladu z
zakonom ali predpisom prejšnje občine samo za njene pre-
bivalce oziroma samo na njenem območju;

– občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, jav-
nih skladov in agencij ustanovljenih za izvajanje javnih služb
in drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje
občine za območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot
pogodbene stranke v koncesijska in druga pogodbena ra-
zmerja ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih
podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih
pogodbenikov. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost
po skupnem javnem podjetju, javnem skladu, agenciji, kon-
cesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje de-
javnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in
obveznostih do javnega podjetja, javnega sklada, agencije,
koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svo-
jih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej
priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za
katere območje je bilo javno podjetje, javni sklad ali agencija
ustanovljena, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga
pogodba. V istem razmerju postanejo občine tudi lastnice
idealnih deležev javnega kapitala javnega podjetja, javnega
sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih
javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah iz
prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti
udeleženih občin skupni organ, ki ga sestavljajo župani v
skladu z določbama četrtega in petega odstavka 61. člena
tega zakona.

Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izva-
janju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podje-
tje, ni mogoče fizično deliti.“

8. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 61. člena se črta

beseda “lahko“.

9. člen
Dodata se nov prvi in drugi odstavek 100. člena, ki se

glasita:
“Občine, ustanovljene do uveljavitve zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
K), razdelijo skupno premoženje, v skladu z določbami prve-
ga in drugega odstavka 51.b člena zakona, v skupnem roku
šest mesecev. Rok začne teči z dnem uveljavitve zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-K).

Dokler občine ne sklenejo sporazuma iz prejšnjega
odstavka, opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazde-
ljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere ob-
močju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih
na območju posameznih prejšnjih občin. Ustanoviteljske pra-
vice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov pa
izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z
organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen
javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splo-
šno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v
petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da
je soglasje dano.“

Dosedanji prvi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se

spremeni tako, da se glasi:
“Če občine ne sklenejo sporazuma v šestih mesecih

po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-K), morajo ustanoviti arbitražo. Za
ustanovitev, sestavo, postopek in odločanje arbitraže se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, koli-
kor ni s tem zakonom določeno drugače. Arbitražo ustanovi-
jo župani z arbitražno pogodbo v tridesetih dneh od poteka
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roka iz prvega odstavka tega člena. Z arbitražno pogodbo
opredelijo župani sporni predmet in določijo pristojnost arbi-
traže, način določitve postopka pred arbitražo, kraj zaseda-
nja arbitraže in čas začetka dela arbitraže ter pravice in
obveznosti strank v arbitražnem postopku. Vsaka občina
imenuje v arbitražo po enega arbitra. Enega arbitra, ki je
predsednik arbitraže, pa imenuje vlada. Arbiter ne more biti
občinski funkcionar, delavec občinske uprave ali poslovo-
dni delavec oziroma delavec javnega sklada, javnega zavo-
da, javnega podjetja oziroma družbe ter druge organizacije,
ki je uporabnik sredstev proračuna občine – stranke arbitra-
že ali oseba, ki je z občino v trajnih poslovnih odnosih
oziroma je od nje odvisna, ali druga oseba, ki zaradi izloči-
tvenih razlogov iz 70. člena zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 26/99), ne more opravljati sodniške
funkcije. Občine imenujejo arbitre v tridesetih dneh od pote-
ka roka iz prvega odstavka tega člena. Arbitraža razsoja po
postopku, ki ga v skladu z arbitražno pogodbo določi sama
ter po pravičnosti. Arbitraža sprejme odločitev z glasova-
njem. Posamezni arbiter ima tolikšno število glasov, kot
znaša razmerje med številom prebivalcev v občini, ki ga je
imenovala in številom vseh prebivalcev na območju občin, ki
so arbitražo ustanovile. Arbitražna odločba je sprejeta, če
zanjo glasuje večina vseh arbitrov, ki so glasovali in če zanjo
glasujejo arbitri, ki imajo najmanj polovico glasov in če ji
arbiter, ki ga je imenovala vlada, ne nasprotuje. Postopek
pred arbitražo mora biti končan v šestih mesecih od poteka
roka iz prvega odstavka tega člena.“

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se dodajo novi drugi, tretji in četrti stavek, ki se glasijo:

“Občine so dolžne vložiti predlog pri upravnem sodi-
šču. Če tega ne storijo v tridesetih dneh po preteku roka za
arbitražni postopek, vloži predlog državni pravobranilec na
zahtevo vlade. O sporih v zvezi z ureditvijo medsebojnih
premoženjskopravnih razmerij in delitve premoženja občin
odloča upravno sodišče hitro in prednostno.“

Doda se nov šesti odstavek 100. člena, ki se glasi:
“Upravno sodišče z odločbo razdeli premoženje v skla-

du z načinom sporazumne delitve, če je na podlagi načina
sporazumne razdelitve premoženja, ki so ga sprejeli vsi ob-
činski sveti, sporazum podpisalo več kot polovica županov.
Predlog mora vložiti vsaj ena občina v tridesetih dneh od
poteka roka za sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega
člena.“

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi od-
stavek se črta beseda “prometnega“.

10. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute s tem zakonom v

šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-01/90-4/120
Ljubljana, dne 20. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3309. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (ZZMP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. julija
2000.

Št. 001-22-153/00
Ljubljana, dne 31. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH
(ZZMP-A)

1. člen
V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Urad-

ni list RS, št. 101/99) se v 57. členu za besedo “lekarnam“
doda besedilo “in veterinarskim organizacijam za uporabo v
skladu s predpisi“.

2. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi

podlagi izdanih predpisov opravljajo zdravstveni inšpektorji
farmacevtske smeri za zdravila za uporabo v humani medici-
ni, za nadzorstvo nad prometom z zdravili za uporabo v
veterinarski medicini pa veterinarski inšpektorji (v nadalj-
njem besedilu: pristojni inšpektorji).“

3. člen
V drugi alinei prvega odstavka 84. člena se za besedo

“recept“ doda besedilo “oziroma naročilnico ali brez recepta
oziroma naročilnice v lekarnah in specializiranih prodajal-
nah“. Ostalo besedilo se črta.

Tretja alinea se črta.

4. člen
Tretja alinea prvega odstavka 101. člena se spremeni

tako, da se glasi:
“- imeti mora zaposleno odgovorno osebo za medicin-

ske pripomočke razreda I. z najmanj V. stopnjo izobrazbe
ustrezne smeri, za razrede II.a, II.b in III. pa z najmanj VI.
stopnjo izobrazbe ustrezne smeri ter dodatno usposobljenost
za promet z medicinskimi pripomočki, za spremljanje in javlja-
nje neželenih učinkov ter ukrepanje v primeru tveganja.“

V drugem odstavku 101. člena se za besedilom “na
debelo“ doda besedilo “ter stroške vpisa v register izdeloval-
cev, dobaviteljev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost prometa na drobno z medicinskimi pripomočki ter
stroške vpisa v register medicinskih pripomočkov“.
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5. člen
Doda se nov 116.a člen, ki se glasi:
“Rok iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena tega

zakona, se začne uporabljati 31. 12. 2002.“

6. člen
V 117. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Nalogo nadzora nad izvajanjem tega zakona opravlja

do ustanovitve Agencije za zdravila in medicinske pripomoč-
ke Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, razen nad-
zora nad prometom z zdravili za uporabo v veterinarski medi-
cini, kar opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije.“

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 520-02/99-3/5
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3310. Zakon o spremembi zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP-A)

Razglašam zakon o spremembi zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 21. julija 2000.

Št. 001-22-154/00
Ljubljana, dne 31. julija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPLOŠNEM

UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-A)

1. člen
V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list

RS, št. 80/99) se črta 306. člen.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 030-01/92-2/12
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3311. Odlok o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 in 15/94),
dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnika varuha človekovih

pravic

Imenuje se:
Aleš BUTALA, za namestnika varuha človekovih pravic

za dobo šestih let.

Št. 700-01/93-19/23
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3312. Odlok o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 in 15/94),
dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnika varuha človekovih

pravic

Imenuje se:
France JAMNIK, za namestnika varuha človekovih

pravic za dobo šestih let.

Št. 700-01/93-19/23
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3313. Odlok o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 in 15/94),
dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnika varuha človekovih

pravic

Imenuje se:
Jernej ROVŠEK, za namestnika varuha človekovih

pravic za dobo šestih let.

Št. 700-01/93-19/23
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3314. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke
Slovenije

Na podlagi 13. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I), dvanajste alinee drugega odstavka 48.
člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije

Za člana Sveta Banke Slovenije se imenuje prof. dr.
Dušan ZBAŠNIK za dobo šestih let.

Št. 450-03/89-1/19
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3315. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jasna POGAČAR, na sodniško mesto vrhovne sodnice

na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/57
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3316. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleš ARH, na sodniško mesto višjega sodnika na Vi-

šjem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/89-3/25
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3317. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Slavica VELIKONJA, na sodniško mesto okrožne so-

dnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Št. 700-04/90-15/7
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3318. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Peter GABER, na sodniško mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Št. 700-04/90-15/7
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3319. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Majda IRT, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Grosupljem.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3320. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jana KRAMAR, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3321. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vanja KLAVORA, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3322. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Vesna BERGANT RAKOČEVIĆ, na sodniško me-

sto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3323. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Alenka KLEMENČIČ, na sodniško mesto okrajne so-

dnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3324. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca BARTENJEV, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3325. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša KOSEC, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3326. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Erika REJC, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Novi Gorici.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3327. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jadranka ARČON JURMAN, na sodniško mesto okraj-

ne sodnice na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3328. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Metka JAZBEC, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3329. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleksandra STERMEC PEROVEC, na sodniško mesto

okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3330. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara ZAVOLOVŠEK, na sodniško mesto okrajne

sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3331. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nada BRLOŽNIK, na sodniško mesto sodnice za pre-

krške pri Sodniku za prekrške Celje.

Št. 716-01/89-2/91
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3332. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Roža Marija ROZINA, na sodniško mesto sodnice za

prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.

Št. 716-01/89-2/91
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3333. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marta KROŠELJ PACEK, na sodniško mesto sodnice

za prekrške pri Sodniku za prekrške Novo mesto.

Št. 716-01/89-2/91
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3334. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Branka DOBERŠEK KERŠIČ, na sodniško mesto so-

dnice za prekrške pri Sodniku za prekrške Slovenske Ko-
njice.

Št. 716-01/89-2/91
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3335. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nives MARINŠEK, na sodniško mesto višje sodnice na

Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 717-01/98-2/4
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3336. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Melita AMBROŽ, na sodniško mesto višje sodnice na

Upravnem sodišču Republike Slovenije, zunanji oddelek v
Mariboru.

Št. 717-01/98-2/4
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3337. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 27. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija KRIVEC, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Delovnem sodišču v Celju.

Št. 714-01/89-1/79
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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VLADA

3338. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega
registra prebivalstva ter postopku za
pridobivanje in posredovanje podatkov

Na podlagi 21. člena zakona o centralnem registru
prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o vodenju in vzdrževanju centralnega registra

prebivalstva ter postopku za pridobivanje
in posredovanje podatkov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(namen uredbe)

S to uredbo se določajo način vodenja in vzdrževanja
Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu:
CRP), postopki, način, roki in druge obveznosti upravljavcev
zbirk podatkov, ki posredujejo podatke za vpis posameznika
v CRP in podatke o dogodkih in spremembah, ki vplivajo na
stanje podatkov o posamezniku, ter postopki, način, roki in
druge obveznosti upravljavca CRP glede posredovanja po-
datkov upravičenim uporabnikom.

II. VODENJE IN VZDRŽEVANJE CRP

2. člen
(vodenje podatkovne baze)

(1) Zbirka podatkov CRP se vodi kot računalniška po-
datkovna baza s podatki o trenutnem stanju prebivalstva in z
zgodovino podatkov pred nastopom sprememb. Vodi se na
podlagi podatkov za vpis posameznika v CRP in podatkov o
dogodkih, ki povzročajo spremembe teh podatkov, kot je
določeno v 7. in 13. členu zakona o centralnem registru
prebivalstva. Le-ti se pridobivajo od upravljavca zbirke po-
datkov, ki jih ob nastanku dogodka po svoji pristojnosti prvi
zabeleži (v nadaljnjem besedilu: podatkovni vir).

(2) Kot kooperativna podatkovna baza se CRP vodi v
skladu z 19. členom zakona o centralnem registru prebival-
stva za tiste podatke, za katere so dane tehnične možnosti
za pooblastitev določenega podatkovnega vira za neposre-
dno vzdrževanje podatkov, za katere je pristojen. Pooblasti-
tev se uredi v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
s pisno pogodbo, ki vsebuje tudi pogoje in ukrepe za zago-
tovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.

3. člen
(organizacija podatkovne baze)

(1) CRP je relacijska podatkovna baza. Sestavljajo jo
posamezne evidence kot fizično in logično povezane celo-
te. Te so:

– evidenca določenih osebnih identifikacijskih številk,
ki vsebuje vse enotne matične številke občana (v nadaljnjem
besedilu: EMŠO) oziroma identifikacije, določene v skladu z
zakonom in vpisane v CRP od 1. 1. 1980 dalje;

– evidenca posameznikov v skladu s 3. členom zakona
o centralnem registru prebivalstva;

– evidenca dogodkov kot zgodovina CRP, ki je eviden-
ca sprememb osebnega statusa posameznika;

– evidenca družin na osnovi povezav med EMŠO dru-
žinskih članov;

– evidenca identifikatorjev za povezovanje z administra-
tivnimi zbirkami podatkov;

– tabele s podatki o teritorialnih enotah in mali šifranti
za posamezne podatke kot osnova za urejeno vodenje po-
datkovne baze;

– zaščitne tabele, ki omogočajo sledenje sprememb in
rekonstrukcijo prejšnjih stanj podatkovne baze;

– evidenca uporabnikov, vključenih v elektronsko po-
slovanje, evidenca njihovih pravic do pridobivanja osebnih
podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in
internim katalogom storitev elektronskega poslovanja;

– administrativne evidence podatkovne baze, ki uprav-
ljavcu omogočajo upravljanje z avtorizacijami, nadzor nad
dogajanjem v podatkovni bazi ter poznejše spremljanje po-
segov, vpogledov in izpisov ter

– druge evidence in tabele, ki pripomorejo k učinkovi-
temu upravljanju s podatkovno bazo.

(2) Podatki so urejeni vsebinsko, časovno in teritorial-
no. Vsebinsko so urejeni po dogodkih in v skladu s šifranti.
Časovno so opredeljeni z datumi, kot je datum dogodka,
datum vpisa v CRP ali datum vpisa pri viru. Teritorialno so
podatki opredeljeni na primer s krajem dogodka, krajem
vpisa, stalnim ali začasnim prebivališčem ter krajem rojstva v
tujini ali krajem prejšnjega ali bodočega prebivališča v tujini v
primeru meddržavnih selitev.

4. člen
(vzdrževanje podatkovne baze)

(1) Za vzdrževanje podatkovne baze je odgovoren
upravljavec CRP. Pri tem uporablja slovenske nacionalne in
mednarodne uveljavljene standarde s tega področja.

(2) Podatki CRP se vzdržujejo na podlagi podatkov za
določitev EMŠO, matičnih dejstev, podatkov o migracijah in
drugih dogodkih, na podlagi sprememb teritorialnih podat-
kov, ki so v pristojnosti geodetske službe, ter sprememb
drugih šifrantov glede na spremembe standardov za vodenje
klasifikacij in šifrantov.

(3) Upravljavec CRP je odgovoren za vzdrževanje in
izboljšanje kakovostne ravni podatkov. Podatki se kontroli-
rajo ob vpisu dogodka, občasno ali ob uporabi. Ob vpisu
dogodka se podatki kontrolirajo formalno in logično ter po
pravilih o logičnem zaporedju dogodkov. Občasno upravlja-
vec CRP kontrolira popolnost zajetja in primerja usklajenost
podatkov s podatkovnimi viri ali z dejanskim stanjem. Ob
uporabi se preverja morebitni sum o napaki, potrebni popra-
vek pa se uredi pri viru. Če uporabnik podvomi o pravilnosti
podatka ali ugotovi napako, le-to sporoči upravljavcu CRP,
ki preverbo posreduje podatkovnemu viru. Če se izkaže, da
je prišlo do napake, jo podatkovni vir popravi in pravilen
podatek sporoči upravljavcu CRP z rednim postopkom, ta
pa ga posreduje uporabnikom, ki so prej prejeli napačen
podatek.

5. člen
(računalniška podpora in elektronsko poslovanje CRP)

(1) Upravljanje CRP poteka s pomočjo centralizirane
računalniške podpore ter elektronske izmenjave podatkov,
dokumentov in sporočil (v nadaljnjem besedilu: elektronsko
poslovanje). Prenos podatkov po javnem omrežju mora biti
zaščiten z uveljavljenim kriptografskim standardom v skladu
z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski
podpis. Pristop do podatkov mora biti omejen, pravice upo-
rabnika podatkovne baze morajo biti strogo ločene po pri-
stojnostih in odgovornostih, omogočeno mora biti sledenje
posegov v podatkovno bazo.
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(2) Podatkovni viri sporočajo podatke po elektronskih
medijih, če to ni mogoče, pa na obrazcih. Upravljavec zbir-
ke podatkov, ki je odgovoren za upravljanje dela kooperativ-
ne podatkovne baze, le-tega vodi po pravilih vodenja CRP
ter v skladu z metodologijo, standardi in navodili upravljavca
CRP.

(3) Upravljavec CRP lahko posreduje podatke podat-
kovnim virom in uporabnikom s pomočjo elektronskega po-
slovanja, kadar je to tehnično možno in smotrno. Ob tem
morajo biti izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.

(4) V primeru, da posamezni podatkovni vir ali upora-
bnik vpeljeta elektronsko poslovanje, je potrebno predho-
dno soglasje ministra, pristojnega za upravo.

III. DOLOČANJE OSEBNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE

6. člen
(določanje EMŠO)

(1) EMŠO določi upravljavec CRP:
– novorojencu ob rojstvu neposredno v pristojni zdrav-

stveni ustanovi;
– državljanu Republike Slovenije ob prijavi stalnega ali

začasnega prebivališča pri prvi priselitvi na območje Repu-
blike Slovenije;

– tujemu državljanu ob prejemu vloge za pridobitev
dovoljenja za prebivanje, vloge za pridobitev statusa zača-
snega zatočišča ali prošnje za azil;

– posamezniku ob naknadnem vpisu v rojstno matično
knjigo;

– posamezniku, ki mu EMŠO po predpisih, ki so v
Republiki Sloveniji veljali pred uveljavitvijo zakona o cen-
tralnem registru prebivalstva, ali po pomoti še ni bila dolo-
čena, ter

– posamezniku, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega
ali začasnega prebivališča, vendar tu uveljavlja določene
pravice ali izpolnjuje obveznosti do Republike Slovenije.

(2) EMŠO, vpisana v uradne evidence v Republiki Slo-
veniji pred 18. februarjem 1999, ostane v veljavi in je vpisa-
na v evidenco določenih osebnih identifikacijskih številk:

– če jo je določil upravljavec CRP;
– če je bila vpisana v register prebivalstva oziroma v

CRP ob priselitvi posameznika iz druge republike nekdanje
SFRJ in določena v drugi republiki nekdanje SFRJ v skladu
s prejšnjimi predpisi;

– če ni bila določena po prvi ali drugi alinei tega člena
in jo je določil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije za potrebe vodenja matične evidence zavaro-
vancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v skladu s pooblastilom upravljavca CRP ali

– če ni bila določena po prvi ali drugi alinei tega člena
in jo je določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
za potrebe vodenja evidence o zavarovancih in njihovih dru-
žinskih članih v skladu s pooblastilom upravljavca CRP.

(3) EMŠO, določena po tretji ali četrti alinei prejšnjega
odstavka, se uporablja tudi na drugih področjih, kadar se
posameznika vpiše v zbirke podatkov iz 9. člena zakona o
centralnem registru prebivalstva, EMŠO pa mu pred tem ni
bila določena po prvi ali drugi alinei prejšnjega odstavka.

7. člen
(podatkovni viri za določanje EMŠO)

(1) Podatkovni vir za določanje EMŠO je zbirka podat-
kov, v kateri se podatki o posamezniku zabeležijo ob priseli-
tvi v Republiko Slovenijo ali ob rojstvu, za posameznika, ki
nima prebivališča ali ni rojen v Republiki Sloveniji, pa tista
zbirka podatkov, v kateri je najprej vpisan.

(2) Na področju upravnih notranjih zadev sta vira za
določitev EMŠO:

– upravna enota za državljana Republike Slovenije, ki
ob prvi priselitvi iz tujine prijavlja stalno ali začasno prebivali-
šče ali iz kakšnega drugega vzroka še ni bil vpisan v uradne
evidence in mu EMŠO še ni bila določena, ter za tujega
državljana, ki vloži prošnjo za pridobitev dovoljenja za prebi-
vanje ali za pridobitev statusa začasnega zatočišča ali pa mu
EMŠO po predpisih pred uveljavitvijo zakona o centralnem
registru prebivalstva še ni bila določena;

– ministrstvo, pristojno za upravo, za prosilca za azil.
(3) Pristojna zdravstvena ustanova je vir za določitev

EMŠO ob rojstvu otroka. Za mater novorojenega otroka, ki v
Republiki Sloveniji nima stalnega niti začasnega prebivališča
in ji EMŠO ni bila določena po nobenem odstavku tega
člena, lahko posreduje zahtevek za njeno določitev pristojna
zdravstvena ustanova, v kateri mati rodi. Za otroka, ki ni
rojen v porodnišnici, posreduje podatke za določitev EMŠO
matičar v skladu s pristojnostmi iz prve alinee drugega od-
stavka tega člena in v skladu s 15. členom te uredbe.

(4) Zavod za zaposlovanje Slovenije je vir za določitev
EMŠO za tujega državljana, za katerega je bila vložena proš-
nja za izdajo delovnega dovoljenja ali ki prihaja v Republiko
Slovenijo z namenom dela ali zaposlitve, ni pa tukaj stalno
niti začasno prijavljen oziroma ne more dobiti EMŠO po
drugem ali tretjem odstavku tega člena.

(5) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije je vir za določitev EMŠO za posameznika, ki uveljavlja
pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v
Republiki Sloveniji ni stalno niti začasno prijavljen oziroma
ne more dobiti EMŠO po drugem, tretjem ali četrtem od-
stavku tega člena.

(6) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je vir za
določitev EMŠO za zavarovanca in/ali njihovega družinske-
ga člana, ki v Republiki Sloveniji ni stalno niti začasno prijav-
ljen oziroma EMŠO ne more dobiti po drugem, tretjem ali
četrtem odstavku tega člena.

(7) Davčna uprava Republike Slovenije je vir za določi-
tev EMŠO za davčnega zavezanca, ki v Republiki Sloveniji ni
stalno niti začasno prijavljen oziroma ne more dobiti EMŠO
po nobenem od prejšnjih odstavkov tega člena, je pa lastnik
nepremičnine ali v Republiki Sloveniji uresničuje druge pra-
vice, za katere ima obveznost do plačila davčne dajatve.

8. člen
(posredovanje podatkov za določanje EMŠO)

(1) Podatkovni vir posreduje zahtevek za določitev
EMŠO po elektronskih medijih neposredno v podatkovno
bazo CRP. To stori takoj ob urejanju zadev posamezniku,
najpozneje pa v roku 3 dni od prejema podatkov za vpis
posameznika v svojo evidenco.

(2) EMŠO se določi s postopki CRP in z odgovorom
vrne po isti poti skupaj z ostalimi podatki, potrebnimi za vpis
v evidenco podatkovnega vira. Če je bila EMŠO za zahteva-
nega posameznika že določena, se to sporoči z odgovorom
sočasno z drugimi podatki.

(3) Ob prevzemu podatkov izpiše podatkovni vir obve-
stila o določitvi EMŠO in nalepke, poleg tega pa tudi druge
dokumente, ki jih potrebuje za opravljanje z zakonom pred-
pisanih nalog. Če ti dokumenti vsebujejo vse podatke in
pojasnilo o določitvi EMŠO, lahko v dogovoru z upravljav-
cem CRP z njimi nadomesti način obveščanja iz 9. člena te
uredbe. O določitvi EMŠO obvesti posameznika. Ob rojstvu
novorojenega otroka sporoči EMŠO pristojna zdravstvena
ustanova tudi matičarju za vpis v rojstno matično knjigo na
območju, kjer je kraj rojstva novorojenega. Ob določitvi
EMŠO za izdajo delovnega dovoljenja v skladu s četrtim
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odstavkom 7. člena te uredbe Zavod za zaposlovanje Slove-
nije vpiše ali nalepi EMŠO tudi na delovno dovoljenje.

(4) Upravljavce drugih zbirk podatkov, ki prav tako po-
trebujejo EMŠO za določenega posameznika, obvesti o do-
ločitvi EMŠO upravljavec CRP z rednim postopkom posre-
dovanja podatkov.

9. člen
(obveščanje o določitvi EMŠO)

(1) Za vsako novo določeno EMŠO se tiska obvestilo o
njeni določitvi in/ali nalepke.

(2) Za obveščanje o novo določeni EMŠO se uporablja
obrazec, ki je sestavni del te uredbe. Sestavljen je iz treh
delov, ki so označeni s kraticami DEMŠO-1, DEMŠO-2 in
DEMŠO-3 (Priloga 1). Obrazec izda Ministrstvo za notranje
zadeve, po določitvi EMŠO pa ga s podatki tiska upravljavec
zbirke podatkov, ki je določitev zahteval.

(3) Obrazec ima tri dele:
– DEMŠO-1 – obvestilo o določitvi enotne matične

številke občana, namenjen je upravljavcu zbirke podatkov,
ki je zahteval njeno določitev.

– DEMŠO-2 – obvestilo o določitvi enotne matične
številke občana, namenjen je vpisu novo določene EMŠO v
rojstno matično knjigo, če je posameznik vpisan v rojstno
matično knjigo v Republiki Sloveniji, sicer se ta del obrazca
ne uporabi.

– DEMŠO-3 – obvestilo o določitvi enotne matične
številke občana posamezniku. Obvestilo mu pošlje ali izroči
podatkovni vir, ki je zahteval določitev EMŠO. Na hrbtni
strani obrazca je pojasnilo o namenu tega obvestila in o
uporabi EMŠO. Na območju madžarske in italijanske naro-
dne skupnosti je obrazec dvojezičen.

(4) Pojasnilo na obrazcu DEMŠO-3 se glasi: “V skladu
z zakonom o centralnem registru prebivalstva, Uradni list
RS, št. 1/99, smo Vam določili EMŠO. EMŠO je osebna
identifikacijska številka v Republiki Sloveniji, zato prosimo,
da to obvestilo hranite. EMŠO se vpisuje v uradne evidence
in druge zbirke podatkov, če je tako predpisano z zakonom,
upravljavec pa je dolžan navesti zakonsko podlago. Če zbi-
ranje EMŠO ni predpisano z zakonom, se sme pridobiti
samo od Vas in z Vašo pisno privolitvijo, vendar Vas je tak
upravljavec dolžan seznaniti z namenom, podatke pa sme
uporabiti samo za ta namen in jih ne sme posredovati drugi
osebi. V nasprotnem primeru se to lahko kaznuje kot prekr-
šek.“

(5) Upravljavec zbirke podatkov, ki je zahteval določitev
EMŠO, jo takoj po prejemu vpiše v osebne dokumente
posameznika. V primerih, ko se posamezniku ne izdajo
osebni dokumenti ali za čas, dokler se le-ti ne izdajo, mu
izroči obrazec DEMŠO-3 in ga opozori na uporabo EMŠO in
na besedilo na obrazcu. Kadar za določitev EMŠO za tujca
zaprosi delodajalec ob vlogi za pridobitev delovnega dovo-
ljenja v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe, se
obrazec DEMŠO-3 tujcu izroči preko vlagatelja.

(6) EMŠO, določena mrtvorojenemu otroku, se vpiše
samo v uradne evidence. V tem primeru se obrazec DEM-
ŠO-3 ne izpiše.

(7) Nalepke vsebujejo priimek in ime ter EMŠO. Tiska-
jo se za vsako novo določeno EMŠO v treh izvodih (Priloga
2). Namenjene so preprečevanju napak pri prepisovanju.

10. člen
(ponovna določitev EMŠO)

(1) Posamezniku, ki mu je bila EMŠO določena z na-
pačnim datumom rojstva ali z napačnim spolom, se ponov-
no določi nova EMŠO s pravilnimi podatki. Popravek pravi-
loma zahteva podatkovni vir, ki je zahteval določitev EMŠO.

Za novorojene in za posameznike, ki v Republiki Sloveniji
uveljavljajo pravice in/ali izpolnjujejo dolžnosti, lahko ponov-
no določitev EMŠO pozneje zahteva tudi register prebival-
stva. Če o pravilnosti EMŠO posumi drug uporabnik CRP, to
sporoči upravljavcu CRP, ki podatke preveri pri podatkov-
nem viru ali na registru prebivalstva.

(2) Podatki za ponovno določitev EMŠO se posreduje-
jo na enak način kot za prvo določitev.

(3) Ob ponovni določitvi EMŠO se prvo določena raz-
veljavi, vendar ostane v evidenci osebnih identifikacijskih
številk in se ne sme dodeliti drugi osebi, zato da omogoča
pravilno določitev EMŠO za naslednjo osebo istega spola,
rojeno na isti dan. S povezavo na popravljeno EMŠO pa
omogoča pravilno ažuriranje podatkov v času, dokler novo
določena EMŠO ni vpisana pri vseh podatkovnih virih.

(4) Napačno določena EMŠO, za katero se napaka
ugotovi in popravi, še preden je kakorkoli uporabljena zunaj
CRP, se ohrani v evidenci določenih osebnih identifikacij-
skih številk in se ne dodeli drugi osebi.

(5) Če se po popravku EMŠO izkaže, da je bil datum
rojstva ali spol pravilen v prvo določeni EMŠO, se ta ponov-
no uveljavi in uporablja.

11. člen
(odprava dvojnika)

(1) V primeru, da sta posamezniku pomotoma določeni
dve EMŠO z istimi podatki o datumu rojstva in spolu (v
nadaljnjem besedilu: dvojnik), se ena od obeh razveljavi,
vendar ostane v evidenci določenih osebnih identifikacijskih
številk, povezana z veljavno EMŠO in se ne dodeli drugi
osebi.

(2) Razčiščevanje dvojnika se rešuje individualno, tako
da se osebi povzroči čim manj nevšečnosti. O načinu od-
prave dvojnika odloča upravljavec registra prebivalstva ali
drug podatkovni vir iz 7. člena te uredbe. Pri tem se lahko
odloči za uveljavitev EMŠO, ki je že vpisana v osebne doku-
mente posameznika, lahko pa tudi za prvo določeno EMŠO
po datumu določitve.

(3) Za državljana Republike Slovenije, ki ima za dvojnik
EMŠO, določeno v drugi republiki nekdanje SFRJ, se uve-
ljavi EMŠO s številkama “5“ in “0“ na 8. in 9. mestu.

(4) Pravilo iz prejšnjega odstavka velja tudi v primeru,
če je dvojnik EMŠO, določena po tretji ali četrti alinei druge-
ga odstavka 6. člena te uredbe.

(5) Popravek EMŠO zaradi dvojnika izvrši upravljavec
CRP na zahtevo podatkovnega vira, ki po popravku obvesti
posameznika in rojstno matično knjigo, če je vpisan v Repu-
bliki Sloveniji. Ostale uporabnike obvesti o spremembi uprav-
ljavec CRP z rednim postopkom posredovanja podatkov.

12. člen
(izjema po 26. členu zakona o CRP)

Na pisno zahtevo se lahko državljanu Republike Slove-
nije, kateremu identifikacija ni bila določena v Republiki
Sloveniji, določi nova EMŠO. Pisno zahtevo vloži pri organu
za upravne notranje zadeve, kjer ima prijavljeno stalno prebi-
vališče. Le-ta posreduje zahtevek za ponovno določitev EM-
ŠO na način, določen v 10. členu te uredbe.

IV. PRIDOBIVANJE PODATKOV

13. člen
(pridobivanje podatkov za CRP)

(1) Upravljavec CRP pridobiva podatke iz 11. člena
zakona o centralnem registru prebivalstva od podatkovnih
virov, ki jih posredujejo tekoče ob dogodku, razen v prime-
rih, ko je v tej uredbi drugače določeno.
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(2) Podatke dveh med seboj povezanih oseb, ki se
štejejo za dogodek para, posreduje podatkovni vir, naveden
v 14. do 20. členu, za obe osebi hkrati: pri rojstvu za otroka
in mater (tudi očeta, če je ob rojstvu znan), pri smrti poroče-
ne osebe za umrlega in zakonca, pri poroki za ženina in
nevesto, pri razvezi pa za moža in ženo. Za par zagotovi
medsebojno povezavo. V primeru, da ene osebe od para ni
v CRP ali ji ni bila določena EMŠO in se ne pojavlja v nobeni
od uradnih evidenc, se dogodek para ažurira samo z eno
osebo, kar podatkovni vir ustrezno označi.

(3) Podatkovni vir je odgovoren za pravilnost in pravo-
časnost posredovanih podatkov. Skupaj s podatki posredu-
je tudi datume in tehnične oznake za vodenje in vzdrževanje
CRP. Če popravi podatek v svoji zbirki podatkov, je dolžan
popravek posredovati tudi upravljavcu CRP, ta pa uporabni-
kom, ki so prejeli napačen podatek. Isto velja za vse spre-
membe, ki vplivajo na podatke 11. člena zakona o central-
nem registru prebivalstva.

(4) Podatkovni vir posreduje podatke po elektronskih
medijih v skladu z navodili za elektronsko poslovanje, ki jih
izda minister, pristojen za upravo.

14. člen
(rojstvo)

(1) Ob rojstvu otroka sporoči pristojna zdravstvena
ustanova podatke za določitev EMŠO po tretjem odstav-
ku 7. člena te uredbe in za vpis novorojenega v CRP
podatke o:

– rojstvu: kraj rojstva, vitaliteto (živorojen, mrtvorojen);
– otroku: datum rojstva in spol, priimek in ime (če mu

je že določeno);
– materi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetno-

sti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljan-
stvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno
prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi
za mater, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ter

– očetu: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti;
če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljanstvo,
zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebiva-
lišče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za
očeta, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.

(2) Pristojna zdravstvena ustanova je odgovorna za po-
datke o kraju rojstva, vitaliteti, datumu rojstva in spolu, ki jih
je po potrebi pristojna tudi popraviti. Drugi podatki, ki jih ob
rojstvu mati poda kot izjavo, se do potrditve ob vpisu v
rojstno matično knjigo obravnavajo kot začasni. Dokler otrok
ni prijavljen na registru prebivalstva, se zanj prevzame stalno
ali tudi začasno prebivališče matere, če mati ni vpisana v
CRP, pa lahko tudi stalno ali začasno prebivališče očeta.

15. člen
(vpis rojstva v rojstno matično knjigo)

(1) Po vpisu rojstva v rojstno matično knjigo posreduje
matičar preverjene podatke, s katerimi začasne podatke iz
14. člena te uredbe potrdi, dopolni ali spremeni, ter podat-
ke o:

– vpisu rojstva: datum, stran in zaporedno številko vpi-
sa v rojstno matično knjigo, matično območje in vitaliteto
(živorojen, mrtvorojen);

– otroku: EMŠO, priimek in ime, državljanstvo, stalno
ali začasno prebivališče (pri materi ali očetu);

– materi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetno-
sti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, državljan-
stvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno
prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi
za mater, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, ter

– očetu: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti;
če EMŠO ni znana, tudidatum in kraj rojstva, državljanstvo,

zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno prebiva-
lišče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za
očeta, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.

(2) Pred vpisom rojstva otroka, ki ni bil rojen v zdrav-
stveni ustanovi ali ob pomoči zdravstvenega delavca, posre-
duje matičar podatke iz prvega odstavka tega člena skupaj z
zahtevkom za določitev EMŠO.

16. člen
(priznanje in ugotovitev očetovstva ter posvojitev)
Po vpisu priznanja očetovstva, ugotovitve očetovstva ali

posvojitve v rojstno matično knjigo posreduje matičar podat-
ke o:

– vpisu dogodka: datum, stran in zaporedno številko
vpisa v rojstno matično knjigo;

– otroku: EMŠO, osebno ime za kontrolo istovetnosti;
– materi, če je posvojiteljica: EMŠO in osebno ime za

kontrolo istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj
rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stal-
no ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in
kraj v tuji državi za mater, ki nima prebivališča v Republiki
Sloveniji, ter

– očetu, če gre za priznanje očetovstva, ugotovitev oče-
tovstva ali posvojitev: EMŠO in osebno ime za kontrolo isto-
vetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, držav-
ljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali začasno
prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v tuji državi za
očeta, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji.

17. člen
(smrt)

Po vpisu smrti v matično knjigo umrlih posreduje mati-
čar podatke o:

– vpisu smrti: datum, stran in zaporedno številko vpisa
v matično knjigo umrlih ter matično območje;

– smrti: datum in kraj smrti;
– umrlem: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetno-

sti; če EMŠO ni znana, tudi datum in kraj rojstva, stalno ali
začasno prebivališče in vrsto prebivališča ter

– zakoncu, kadar je umrli poročen in se smrt šteje kot
dogodek para: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetno-
sti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj
rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stal-
no ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in
kraj v tuji državi za zakonca, ki nima prebivališča v Republiki
Sloveniji.

18. člen
(sklenitev zakonske zveze)

Po vpisu sklenjene zakonske zveze v poročno matično
knjigo posreduje matičar podatke za dogodek para o:

– vpisu poroke: datum, stran in zaporedno številko
vpisa v poročno matično knjigo ter matično območje;

– poroki: datum in kraj poroke ter
– ženinu in nevesti: EMŠO in osebno ime za kontrolo

istovetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol,
kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo,
stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo
in kraj v tuji državi za posameznika, ki nima prebivališča v
Republiki Sloveniji.

19. člen
(razveza zakonske zveze)

Po razvezi sklenjene zakonske zveze in vpisu v eviden-
ce pravosodnega organa posreduje uradna oseba okrožne-
ga sodišča podatke za dogodek para o:
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– vpisu razveze: datum in zaporedno številko vpisa v
pravosodni vpisnik okrožnega sodišča in datum pravnomoč-
nosti sodbe;

– možu in ženi: EMŠO in osebno ime za kontrolo isto-
vetnosti; če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj
rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stal-
no ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in
kraj v tuji državi za posameznika, ki nima prebivališča v
Republiki Sloveniji, ter

– EMŠO vzdrževanih otrok iz te zakonske zveze in
podatek, komu so dodeljeni.

20. člen
(selitve in drugi podatki registra prebivalstva)

(1) Organ, pristojen za vodenje registra prebivalstva na
upravni enoti, posreduje upravljavcu CRP podatke o prija-
vah vseh vrst selitev prebivalstva (priselitve, odselitve, notra-
nje selitve in spremembe naslova, prijave začasne odsotno-
sti v tujini za več kot tri mesece, povratek po začasni odsot-
nosti iz tujine) ter o ugotavljanju prebivališča in dejanskem
stanju podatkov in prebivalstva na terenu, in sicer o:

– selitvi: vrsta selitve (priselitev, odselitev, prijava stal-
nega ali začasnega prebivališča, sprememba naslova, prija-
va začasnega odhoda v tujino za več kot tri mesece ali
povratka iz tujine po začasni odsotnosti, vloga za pridobitev
dovoljenja za prebivanje) in datum selitve;

– spremembi naslova: stalno in/ali začasno prebivali-
šče, ki se označita tudi z vrsto prebivališča;

– priselitvi v Republiko Slovenijo ali odselitvi iz Republi-
ke Slovenije: država in kraj v drugi državi;

– posamezniku: EMŠO in osebno ime za kontrolo isto-
vetnosti; v primeru, da se oseba prvič prijavi na območju
Republike Slovenije in pred 18. februarjem 1999 ni bila
vpisana v uradnih evidencah v Republiki Sloveniji, tudi po-
datke za določitev EMŠO: datum rojstva in spol, osebno
ime, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izo-
brazbo, stalno ali začasno prebivališče in vrsto prebivališča;

– odhodu v tujino začasno, za več kot tri mesece, ali
povratku iste osebe po začasni odsotnosti v tujini: država in
kraj v drugi državi;

– posamezniku, za katerega je ugotovljeno, da je ne-
znan na terenu ali da mu je odvzeto dovoljenje za prebiva-
nje: vrsta dogodka in datum dogodka.

(2) Upravljavec registra prebivalstva posreduje uprav-
ljavcu CRP tudi podatke o volilni pravici, podatke o gospo-
dinjstvih in popravke katerih koli podatkov, če napako ugo-
tovi ob usklajevanju podatkov med posameznimi uradnimi
evidencami.

(3) Register prebivalstva je lahko podatkovni vir tudi za
evidenco zadržkov po tretjem odstavku 11. člena zakona o
varstvu osebnih podatkov, to je za pregled posameznikov, ki
so pisno izrazili prepoved za posredovanje njihovih osebnih
podatkov za izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih vzor-
cev ali za pridobitev pisne privolitve posameznika.

21. člen
(podatki o državljanstvu)

(1) Upravljavec evidence o državljanstvu posreduje
upravljavcu CRP podatke o spremembah statusa državljan-
stva, in sicer o:

– dogodku: datum dogodka, vrsto dogodka (pridobitev
državljanstva Republike Slovenije, odpust iz državljanstva
Republike Slovenije, prenehanje državljanstva Republike
Slovenije) in kraj vpisa v evidenco o državljanstvu ter

– osebi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti;
če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva,
državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali

začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v
tuji državi, če posameznik nima prebivališča v Republiki
Sloveniji.

(2) Podatek o državljanstvu za novorojenega otroka
posreduje matičar ob vpisu v rojstno matično knjigo, za
priseljenega v Republiko Slovenijo in za tujega državljana pa
podatkovni vir, ki zahteva določitev EMŠO.

22. člen
(teritorialni podatki)

(1) Geodetska uprava Republike Slovenije kot upravlja-
vec Registra prostorskih enot omogoča dostop do podatkov
o spremembah imen in šifer upravnih enot, občin, naselij in
ulic, do podatkov o spremembah hišnih številk (nove, uki-
njene in preoštevilčene hišne številke) ter do drugih prostor-
skih podatkov.

(2) Upravljavec evidence o stavbah in stanovanjih omo-
goča upravljavcu CRP podatke o identifikacijah stanovanj v
povezavi z registrom prostorskih enot.

(3) Geodetska uprava Republike Slovenije omogoča
skupaj s Pošto Slovenije dostop do podatkov o poštnih
številkah v povezavi s hišnimi številkami.

(4) Dostop do podatkov, ki so v upravljanju Geodetske
uprave Republike Slovenije, se izvede preko računalniške
povezave.

23. člen
(družine)

Podatke o družinah dopolnjuje upravljavec CRP na
osnovi EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok ob evidenti-
ranju sprememb osebnega statusa ter na osnovi podatkov
gospodinjske evidence. Podatke pridobi v skladu z določba-
mi iz 14. do 20. člena te uredbe.

24. člen
(šolska izobrazba)

(1) Ministrstvo za šolstvo in šport kot upravljavec evi-
dence o dokončani šolski izobrazbi posreduje podatke o
šolski izobrazbi za dokončano osnovno, srednjo, višjo in
visokošolsko izobrazbo, in sicer o:

– dogodku: datum dogodka, vrsta dogodka in kraj vpi-
sa dogodka ter

– osebi: EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti;
če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj rojstva,
državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo, stalno ali
začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo in kraj v
tuji državi, če posameznik nima prebivališča v Republiki
Sloveniji.

(2) Podatki o šolski izobrazbi iz prejšnjega člena se
posredujejo najmanj enkrat na mesec.

25. člen
(davčna številka)

(1) Davčni urad Republike Slovenije kot upravljavec
Registra davčnih zavezancev posreduje upravljavcu CRP
podatke o davčnih številkah posameznikov, in sicer:

– davčno številko, datum določitve in datum stanja;
– EMŠO in osebno ime za kontrolo istovetnosti:
– če EMŠO ni znana, tudi datum rojstva in spol, kraj

rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolsko izobrazbo ter
stalno ali začasno prebivališče, vrsto prebivališča ter državo
in kraj v tuji državi, če posameznik nima prebivališča v Repu-
bliki Sloveniji.

(2) Podatke posreduje najmanj enkrat mesečno.
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IV. POSREDOVANJE PODATKOV

26. člen
(uporaba podatkov CRP)

(1) Podatki CRP se posredujejo uporabnikom, ki imajo
za pridobitev podatkov pravno podlago v zakonu, v pisni
zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se
podatki nanašajo. Podatki o posameznikih, ki niso izrazili
zadržka za uporabo njihovih podatkov, se v skladu s tretjim
odstavkom 20. člena te uredbe posredujejo tudi drugim
uporabnikom za izdelavo statističnih in drugih raziskovalnih
vzorcev ali za pridobitev pisne privolitve posameznika.

(2) Uporabnikom, ki so za pridobivanje osebnih podat-
kov pooblaščeni z zakonom, se posredujejo podatki, nave-
deni v zakonu, in samo za namene, navedene v zakonu.
Uporabnikom, ki imajo v zakonu navedeno splošno pravico
do osebnih podatkov ali splošno pravico do podatkov CRP,
pri čemer niso navedeni konkretni osebni podatki, se posre-
dujejo podatki v skladu z drugim odstavkom 23. člena zako-
na o centralnem registru prebivalstva. Tem se EMŠO ne
posreduje.

(3) Podatki o davčnih številkah ali morebitnih drugih
identifikatorjih iz trinajste alinee 11. člena zakona o central-
nem registru prebivalstva se posredujejo samo s pisnim
soglasjem upravljavca registra davčnih zavezancev ali uprav-
ljavca druge zbirke podatkov, katere identifikator je vsebina
CRP.

(4) Zahtevek za pridobitev podatkov mora vsebovati:
obvezno navedbo pravne podlage in namena, za katerega
zahteva podatke, opis podatkov in časovni okvir, v katerem
jih potrebuje. Glede na namen in rok mora zahtevek poslati v
ustreznem času, ki omogoča izvedljivost priprave podatkov.

(5) V primeru, da je za določeno vrsto podatka potre-
bno obsežnejše urejanje ali usklajevanje, ki bi utegnilo ogro-
ziti kakovost posredovanih podatkov, sme upravljavec CRP
zahtevek uporabnika začasno zadržati, ob tem pa mu je
dolžan dati ustrezno pojasnilo in sporočiti rok, v katerem bo
podatke posredoval.

27. člen
(uporaba podatkov s pomočjo elektronskega poslovanja)

(1) Uporaba podatkov po načelih elektronskega poslo-
vanja se izvaja v skladu s 5. členom te uredbe.

(2) Kadar je to izvedljivo in smiselno, lahko uporabnik
pošlje zahtevek v obliki elektronskega sporočila. Na zahte-
vek lahko upravljavec CRP odgovori v elektronski ali pisni
obliki, osebne podatke pa sme posredovati samo pod pogo-
ji, določenimi z zakonom.

(3) Za namene elektronskega poslovanja vodi upravlja-
vec CRP:

– evidenco storitev vnaprej določljivih vrst uporabe po-
datkov,

– evidenco uporabnikov, ki izpolnjujejo pogoje za vklju-
čitev v elektronsko poslovanje, in

– pregled pooblastil uporabnikov.
(4) Za zagotovitev zanesljivosti priprave podatkov uprav-

ljavec CRP vgradi v računalniške postopke kontrole, ki avto-
matsko upoštevajo pogoje posredovanja podatkov ter na ta
način avtomatsko pripravijo podatke za posredovanje upora-
bniku.

(5) Upravljavci zbirk podatkov, ki so podatkovni vir za
določanje EMŠO, in drugi upravljavci zbirk podatkov, ki
potrebujejo posamezne podatke ali poizvedbe, lahko z elek-
tronsko izmenjavo podatkov pridobijo podatke samo za tiste
posameznike, za katere so podatki uporabnika dovolj točni,
da omogočajo enolično razpoznavo iskanega posameznika
in zanesljivost odgovora ali poizvedbe.

(6) Vse vrste uporabe osebnih podatkov se beležijo na
način, ki omogoča poznejši vpogled v elektronsko poslova-
nje in izvajanje določbe prvega odstavka 18. člena zakona o
varstvu osebnih podatkov.

28. člen
(redni postopki posredovanja podatkov)

(1) Za uporabnike, ki v rednih obdobjih pridobivajo
podatke CRP, se postopki in oblike njihovega posredovanja
standardizirajo. Če so kriteriji za izbor podatkov določljivi, se
lahko posredujejo avtomatsko. Za vzpostavitev in ažuriranje
zbirke podatkov, ki nima določljivega kriterija, je osnova
EMŠO, za vzpostavitev pa lahko tudi kombinacije drugih
podatkov.

(2) Pri rednih postopkih so uporabniki dolžni uporablja-
ti uveljavljene standarde, interne šifrante pa upravljavec CRP
pripravi v obliki, razumljivi tudi uporabnikom.

29. člen
(izdelava volilnih imenikov)

Upravljavec CRP izdela volilne imenike za državne ali
lokalne volitve ali referendume za območja upravnih enot, ki
imajo volišča urejena po metodologiji Registra prostorskih
enot, in sicer na podlagi pravočasnega in popolnega zahtev-
ka organa za upravne notranje zadeve.

30. člen
(vsakokratna zahteva)

(1) Za manjše izpise in sezname prebivalcev lahko
upravljavec CRP standardizira oblike izpisov, lahko pa jih po
vsebini in obliki prilagodi vsakokratni zahtevi uporabnika.

(2) Za posamezne poizvedbe pripravi standardiziran
postopek, ki je lahko v elektronski obliki, kadar je bolj smi-
selno, pa tudi v obliki obrazca.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

31. člen
(ukrepi za varstvo osebnih podatkov)

(1) Upravljavec CRP upravlja CRP v skladu z zakonom
o varstvu osebnih podatkov in internim aktom o varstvu in
zavarovanju osebnih podatkov ter ob upoštevanju tehničnih
zmožnosti upravljavskega sistema podatkovne baze.

(2) Za dostope do podatkovne baze zagotovi možnost
sledenja posegov in vpogledov v podatkovno bazo, za po-
sredovanje podatkov pa za vsakega uporabnika možnost
ugotavljanja, kateri podatki so mu bili posredovani in na
kakšni podlagi.

(3) Od uporabnika, ki se ob pridobivanju osebnih po-
datkov sklicuje na pisno zahtevo ali pisno privolitev posa-
meznika, mora upravljavec CRP zahtevati dokazilo o obstoju
pisne zahteve ali privolitve.

(4) Ob predaji podatkov opozori upravljavec CRP upo-
rabnika, da sme prejete podatke uporabljati samo za name-
ne, za katere jih je dobil, in jih ne sme posredovati drugemu
uporabniku, po izpolnitvi namena pa jih mora arhivirati ali
uničiti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(splošni pogoji)

(1) CRP se do dopolnitve zgodovine z dogodki iz časa
pred njegovo vzpostavitvijo vodi od leta 1980 dalje.
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(2) Do vzpostavitve računalniške povezave CRP s po-
datkovnimi viri in pridobivanja podatkov po načelih elektron-
skega poslovanja se podatki pridobivajo na način, utečen
pred uveljavitvijo zakona o centralnem registru prebivalstva.
Podatki se zbirajo s pomočjo obstoječih obrazcev in s pre-
nosi na datotekah. Na obrazcih se označi pravna podlaga in
namen pridobivanja osebnih podatkov.

(3) Do uveljavitve zakona o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu se pri elektronskem poslovanju upo-
rabljajo obstoječi postopki kriptografske zaščite podatkov.

33. člen
(določanje EMŠO in izpis obvestila in nalepk)

(1) Do uvedbe elektronskega poslovanja za določanje
EMŠO na način, določen v 8. in 9. členu te uredbe,
posredujejo podatkovni viri upravljavcu CRP podatke na
obrazcu DEMŠO (Priloga 3). Upravljavec CRP določi EM-
ŠO in obvesti podatkovni vir z izpisanim trodelnim obraz-
cem DEMŠO 1, DEMŠO-2 in DEMŠO-3 in izpisanimi na-
lepkami, podatkovni vir pa z njimi ravna smiselno z 9.
členom te uredbe.

(2) Do uvedbe elektronskega poslovanja v posamezni
zdravstveni ustanovi posreduje le-ta upravljavcu CRP podat-
ke za določitev EMŠO novorojencu na način, utečen pred
uveljavitvijo te uredbe. V ta namen izpolni obrazec DEM-1 v
skrajšani obliki najpozneje v roku 3 dni po rojstvu otroka.
Upravljavec CRP določi EMŠO in obrazec takoj, najpozneje
pa v roku 3 dni, posreduje matičarju, pristojnemu za vpis
rojstva v rojstno matično knjigo. Za vsakega novorojenca
izpiše tudi nalepke s priimkom in imenom (če je bilo otroku
že določeno) in z določeno EMŠO.

34. člen
(pridobivanje podatkov o vitalnih in selitvenih dogodkih)

(1) Za posamezne postopke se do informatizacije ma-
tičnih knjig ali do uvedbe elektronskega poslovanja na po-
dročju matičnih zadev uporabljajo obstoječi obrazci:

– DEM-1, Prijava rojstva – za podatke o vpisu v rojstno
matično knjigo, naknadni vpis rojstva in potrditev rojstva
mrtvorojenega otroka;

– DEM-1a, Priznanje in ugotovitev očetovstva ter po-
svojitev otroka – za priznanje ali ugotovitev očetovstva neza-
konskega otroka ter za obojestransko ali enostransko po-
svojitev otroka;

– DEM-2, Prijava smrti – za podatke o smrti in ovdove-
losti zakonca v primeru smrti poročene osebe ter

– DEM-3, Prijava sklenjene zakonske zveze – za vpis
poroke ženinu in nevesti.

(2) Do informatizacije sodnih evidenc ali do uvedbe
elektronskega poslovanja na področju sodstva se za prido-
bivanje podatkov o razvezah uporabljajo obstoječi obrazci
DEM-6, Statistični list o razvezi zakonske zveze.

(3) Podatki iz zbirke podatkov registrov prebivalstva na
lokalni ravni (selitve, spremembe državljanstev, popravki in
podobno) se do uvedbe elektronskega poslovanja pridobi-
vajo še naprej s pomočjo datotek, kot je bilo utečeno pred
uveljavitvijo te uredbe.

(4) Obrazci iz prvega in drugega odstavka tega člena
se prenehajo uporabljati z začetkom koledarskega leta, naj-
manj 6 mesecev pred tem pa se o nameri obvesti vse
zainteresirane uporabnike obrazcev.

35. člen
(podatki evidenc v vzpostavljanju)

(1) Do vzpostavitve evidence stavb in stanovanj iz
22. člena te uredbe se podatki o identifikacijah stanovanj ne
zbirajo.

(2) Do vzpostavitve povezave poštnih številk s hišnimi
številkami v registru prostorskih enot se uporablja šifrant
poštnih številk in imen pošt registra teritorialnih enot, ki ga
vodi Statistični urad Republike Slovenije.

(3) CRP se začne ažurirati s podatki o šolski izobrazbi
na osnovi evidenc s področja vzgoje in izobraževanja, ko
bodo te evidence urejene, s podatki o šolski izobrazbi na
osnovi evidenc s področja dela pa takrat, ko bo določen
njihov upravljavec. Določba 24. člena te uredbe se začne
uporabljati, ko bo možno podatke iz tega člena povezati s
podatki v CRP.

36. člen
(rok za elektronsko poslovanje za določanje EMŠO)

Postopki za določanje EMŠO po načelih elektronske-
ga poslovanja v skladu z 8. in 9. členom te uredbe bodo
izdelani v roku 6 mesecev od njene uveljavitve. Vključitev
posameznih podatkovnih virov v nove postopke se zagotovi
takoj, ko bodo podatkovni viri ustrezno tehnično opremljeni,
ali takoj, ko bodo za to dane tehnične možnosti, vključitev
posameznih zdravstvenih ustanov pa najpozneje v roku 3 let
od uveljavitve te uredbe.

37. člen
(rok za navodila)

Navodila za elektronsko poslovanje centralnega registra
prebivalstva iz četrtega odstavka 13. člena izda minister,
pristojen za upravo, pred uvedbo elektronskega poslovanja.

38. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega re-

gistra prebivalstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
18/84),

– pravilnik za izvajanje zakona o enotni matični številki
občanov (Uradni list SRS, št. 7/80),

– pravilnik o načinu določitve enotne matične številke
tujcev (Uradni list SFRJ, št. 43/80),

– navodilo o načinu določitve kontrolne številke enot-
ne matične številke občanov po modulu 11 (Uradni list SFRJ,
št. 36/77),

– uredba o enotnem načinu zagotavljanja podatkov o
občanih za enotni register prebivalstva in o enotnem načinu
vodenja registra (Uradni list SFRJ, št. 70/86).

39. člen
(veljavnost)

Ta uredba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 204-03/2000-1
Ljubljana, dne 13. julija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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3339. Uredba o določitvi društev in neprofitnih
humanitarnih organizacij, ki smejo občasno
prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih
za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo

Na podlagi 13. in 18. člena zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 27/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih

organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične
igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje

klasičnih iger na srečo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa društva in neprofitne humanitarne

organizacije (v nadaljnjem besedilu: prireditelji), ki smejo
občasno prirejati klasične igre na srečo ter podrobnejše
kriterije, ki se upoštevajo pri odločanju o predlogu za prire-
ditev klasične igre na srečo.

II. PRIREDITELJI

2. člen
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati društva,

ki jim je bil v skladu s posebnimi predpisi podeljen status
društva, ki deluje v javnem interesu.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo na
podlagi 20. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 27/95, v nadaljnjem besedilu: ZIS) prirediti tombolo ali
srečelov v okviru lastnega enodnevnega kulturnega ali za-
bavnega programa tudi druga društva.

3. člen
Pred pridobitvijo dovoljenja za prireditev klasične igre

na srečo prireditelj ne sme izvrševati nobenih dejanj, ki bi
kazala na dejstvo že izdanega dovoljenja.

Organizator javne prireditve, na kateri želi prirediti kla-
sično igro na srečo, mora vlogi za priglasitev javne prireditve
oziroma vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev priložiti
tudi dovoljenje pristojnega organa za prireditev klasične igre
na srečo.

Če upravni organ, pristojen za notranje zadeve, v po-
stopku ugotovi, da prireditelj ne izpolnjuje pogojev za dovoli-
tev javne prireditve, je dovoljenje za prireditev klasične igre
na srečo nično. Upravni organ, pristojen za notranje zadeve,
je dolžan nemudoma obvestiti Urad Republike Slovenije za
nadzor prirejanja iger na srečo o tem, da prireditelju dovolje-
nje za javno prireditev ni bilo izdano.

4. člen
Prireditelj, ki je priredil klasično igro na srečo brez

dovoljenja pristojnega organa, v istem letu ne more pridobiti
dovoljenja za prireditev klasične igre na srečo.

III. KRITERIJI

Namen

5. člen
Prireditelj lahko priredi klasično igro na srečo, če ima

takšen način zbiranja sredstev za financiranje dejavnosti
določen v temeljnem aktu.

Prireditelj mora ustvarjen čisti dobiček iz klasične igre
na srečo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil
ustanovljen.

6. člen
Pristojni organ ne izda dovoljenja za klasično igro na

srečo, pri kateri prireditelj ne predvideva dobička.
Predvideni dobiček prireditelj izkaže v finančni kon-

strukciji klasične igre na srečo na obrazcu, ki je sestavni del
te uredbe (obr. MF, KIS-01).

Vrednost in cena srečk

7. člen
Skupna vrednost izdanih srečk pri posamezni klasični

igri na srečo ne sme presegati 50,000.000 SIT. Cena po-
samezne srečke ne sme biti večja od vrednosti najmanjšega
dobitka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka število izda-
nih srečk ne sme presegati 200.000 srečk.

Vrednost posameznega vplačila na stavni listek pri špor-
tnih stavah ne sme presegati 5.000 SIT.

Ministrstvo, pristojno za finance, spremeni tolarske zne-
ske, določene v prvem in tretjem odstavku tega člena, če se
spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slove-
nije za več kot 10%.

Vrednost dobitkov

8. člen
Odstotek najvišje skupne vrednosti dobitkov ne sme

presegati 90% vrednosti od:
– vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, tomboli ali

srečelovu,
– vrednosti vplačanih stav pri športnih stavah.
Vrednost dobitkov, pridobljenih od donatorjev oziroma

sponzorjev, se oceni po njihovi tržni vrednosti na dan prido-
bitve dobitka. Tržna vrednost dobitka mora biti razvidna iz
potrdila donatorja oziroma sponzorja.

Način žrebanja

9. člen
Prireditelj mora udeležencem pri klasični igri na srečo

omogočiti možnost izbire srečke.
Prireditelj prodaja srečke oziroma sprejema vplačila

sam ali prodajo oziroma sprejem vplačil poveri drugi osebi.
Srečke za številčno loterijo in tombolske kartice se

sme prodajati na celotnem območju Republike Slovenije.
Srečke za srečelov se sme prodajati samo na prireditvenem
prostoru, ki je določen v priglasitvi javne prireditve oziroma
dovoljenju za javno prireditev.

10. člen
Prireditelj mora zagotoviti javno žrebanje.
Žrebanje je javno, če se izvede na prireditvenem pro-

storu pred udeleženci pri klasični igri na srečo, če se izvede
v posebej za to namenjenem prostoru in je udeležencem pri
klasični igri na srečo omogočeno prisostvovanje oziroma če
je zagotovljen neposreden televizijski prenos žrebanja. Na-
čin zagotovitve javnega žrebanja se opredeli v pravilih klasič-
ne igre na srečo.

11. člen
Potek žrebanja nadzoruje komisija (v nadaljnjem bese-

dilu: žrebna komisija). Žrebna komisija mora imeti najmanj tri
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člane, od katerih je eden predsednik. Član žrebne komisije
ne more biti član organa prireditelja, ki je sprejel sklep o
prireditvi.

12. člen
Prireditelj mora pred pričetkom žrebanja predstaviti žre-

bno komisijo in potek žrebanja dobitkov.
Žrebna komisija mora neposredno na žrebanju samem

zagotoviti, da se dobitki žrebajo v skladu s pravili igre ter
ugotavljati, katera srečka je zadela posamezen dobitek. Pri
športnih stavah žrebna komisija ugotavlja dobitno kombina-
cijo športne stave ter vrednost posameznega dobitka.

13. člen
Vse neprodane srečke se mora preluknjati ali komisij-

sko zapečatiti ter shraniti v ustrezno varovane prostore. Ne-
prodane srečke mora prireditelj hraniti najmanj 120 dni od
dneva žrebanja.

14. člen
Pri klasičnih igrah na srečo, kjer se dobitki žrebajo s

pomočjo žrebalnih naprav in pripomočkov, morajo te napra-
ve in pripomočki ter način njihove uporabe zagotavljati, da je
izid igre odvisen izključno od naključja. Iz tehnične doku-
mentacije, ki jo izda proizvajalec ali druga, s strani proizvajal-
ca oziroma pristojnega državnega organa pooblaščena ose-
ba (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba), mora biti
razvidno, da delovanje električne, mehanske oziroma elek-
tronske naprave in pripomočka zagotavlja naključje.

Tehnična dokumentacija, ki jo izdela proizvajalec ali
pooblaščena oseba mora vsebovati najmanj postopke vzdr-
ževanja in postopke preverjanja ustreznosti delovanja elek-
trične, mehanske oziroma elektronske naprave vključno s

postopki preverjanja naključnosti ter določene meje odsto-
panja, ki še dovoljujejo uporabo.

Dokazilo o preverjanju ustreznosti delovanja električ-
ne, mehanske oziroma elektronske naprave ne sme biti
starejše od enega meseca.

Premoženje

15. člen
Prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnje-

vanje drugih obveznosti v zvezi s klasično igro na srečo s
kupljenimi oziroma pridobljenimi dobitki in tudi z ostalim
svojim premoženjem.

Če prireditelj nima zadostnega lastnega premoženja,
mora riziko izplačevanja dobitkov in izpolnjevanja drugih ob-
veznosti v zvezi s klasično igro na srečo zavarovati s po-
roštveno izjavo garanta, ki ji mora biti priloženo dokazilo o
boniteti garanta (BON-1).

IV. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2000-1611-0078
Ljubljana, dne 20. julija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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3340. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora
izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju
klasičnih iger na srečo

Na podlagi 38. člena zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 27/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati

prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih
iger na srečo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa tehnične, prostorske in kadrovske

pogoje, premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje
dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi s klasični-
mi igrami na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre) ter obseg
dejavnosti prirejanja iger.

II. PROSTORSKI IN TEHNIČNI POGOJI

a) Prostori, namenjeni prirejanju iger

2. člen
Prostorski pogoji se nanašajo na prostore, s katerimi

mora prireditelj razpolagati pri prirejanju iger (v nadaljnjem
besedilu: poslovni prostori) ter na prodajna mesta, kjer se
prodajajo loterijske srečke, tombolske tablice, srečke pri
srečelovu oziroma dobijo stavni listki in druga potrdila o
vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem
besedilu: srečke).

Za poslovne prostore se po določbah te uredbe šte-
jejo:

– trezor in skladišče,
– drugi prostori za pripravo in izvedbo igre,
– administrativni prostori.
Poslovni prostori predstavljajo zaključeno celoto. Ob-

jekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, mora imeti evidenti-
ran vstop.

3. člen
Za prodajno mesto se po določbah te uredbe štejejo:
– prodajalne,
– kioski,
– premična prodajna mesta,
– stavnice oziroma drugi prostori, kjer se sprejemajo

vplačila za napovedane igre.
Prireditelj sme prodajati srečke preko lastne malopro-

dajne mreže ali preko posrednikov.
Na prodajnem mestu morajo biti na vidnem mestu oz-

načene igre, katerih srečke se prodajajo.
Prireditelj mora na prodajnem mestu udeležencu pri

igri omogočiti vpogled v pravila igre.
Stavnica oziroma drug prostor, kjer se sprejemajo vpla-

čila za napovedane igre, mora imeti oglasno desko, na
kateri prireditelj objavlja:

– ponudbo dogodkov, iz katere udeleženec napovedu-
je izid v igri,

– sporočilo o izidu žrebanja ali ugotavljanja dobitkov,
– druga obvestila, pomembna za udeležence.
Prodajno mesto mora biti opremljeno s tehničnimi na-

pravami in pripomočki ter programsko opremo, ki jo zahteva

celoten postopek prirejanja igre. Nepooblaščen dostop do
opreme prodajnega mesta mora biti onemogočen.

4. člen
Trezor je prostor, kjer se hranijo kuponi ali drugi arhiv-

ski mediji z zapisom vsebine vplačilnih listkov, neprodane
srečke in manjši tehnični pripomočki, za katere se v skladu s
pravili in internim aktom zahteva hramba v trezorju. Izpolnje-
vati mora najmanj naslednje tehnične pogoje:

– da je v posebnem prostoru, brez oken, s samo enim
vhodom,

– da ima trezorska vrata,
– da je varnostno grajen,
– da ima signalnovarnostne alarmne naprave, vezane

na varnostno službo, določeno v internem aktu.
Dostop do trezorja je možen samo v spremstvu poobla-

ščene osebe, določene v internem aktu. Vsak dostop mora
biti evidentiran. Evidenco dostopov mora prireditelj hraniti v
svojih poslovnih prostorih najmanj eno leto. Dostop v trezor
in način uporabe trezorja se podrobneje opredeli v internem
aktu.

Prostornina trezorja mora zagotavljati shranjevanje vseh
predmetov v skladu s pravili igre in internim aktom.

5. člen
Skladišče je namenjeno hrambi zalog srečk in mora

izpolnjevati najmanj naslednje tehnične pogoje:
– da je v posebnem prostoru s samo enim vhodom,
– da je varnostno grajen,
– da ima signalnovarnostne alarmne naprave.
V primeru, da se za skladiščenje uporablja trezor, se

zanj uporabljajo določbe prejšnjega člena.

6. člen
Drugi prostori za pripravo in izvedbo igre so prostori, v

katerih se izvajajo posamezne faze tehnološkega postopka.
Podrobnejša opredelitev teh prostorov in njihova uporaba se
določi v internem aktu.

b) Igralne naprave in pripomočki ter programska
oprema

7. člen
Tehnični pogoji se nanašajo na igralne naprave in pri-

pomočke ter programsko opremo, ki se uporabljajo v proce-
su prirejanja posamezne igre.

8. člen
Igralne naprave in pripomočki ter način njihove upora-

be morajo zagotavljati, da je izid igre odvisen izključno od
naključja. Iz tehnične dokumentacije, ki jo izda proizvajalec
ali druga, s strani proizvajalca oziroma pristojnega državne-
ga organa pooblaščena oseba mora biti razvidno, da delova-
nje igralne naprave in pripomočka zagotavlja naključje.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati najmanj po-
stopke vzdrževanja in postopke preverjanja ustreznosti delo-
vanja igralne naprave in pripomočka vključno s postopki
preverjanja naključnosti ter določene meje odstopanja, ki še
dovoljujejo uporabo.

Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in
evidenco preverjanj ustreznosti delovanja igralne naprave in
pripomočka. Evidenca preverjanj mora vsebovati splošne
podatke o tem kdaj in kdo je preverjanje opravil, seznam
opravljenih postopkov oziroma testov in njihove rezultate.

Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shra-
njene na mestu, dostopnem le pooblaščenim osebam, ki so
določene v internem aktu.
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9. člen
Programska oprema, ki se uporablja pri prirejanju igre,

mora biti izdelana v skladu s pravili igre, pri kateri se uporab-
lja. Pri uporabi programske, računalniške, mrežne in teleko-
munikacijske opreme mora prireditelj upoštevati določila slo-
venskega standarda s področja varovanja informacij, zlasti
glede fizičnih in logičnih dostopov, preprečevanja nepoo-
blaščenih posegov in vdorov, ločevanja nezdružljivih funkcij,
vzdrževanja, nadgradnje in zagotavljanja kontinuitete dela
ter hranjenja dokumentacije.

Postopke preverjanja ustreznosti delovanja program-
ske opreme predpiše proizvajalec ali druga, s strani proizva-
jalca oziroma pristojnega državnega organa pooblaščena
oseba.

Prireditelj mora voditi evidenco vzdrževalnih posegov in
evidenco preverjanj ustreznosti delovanja. Evidenca prever-
janj mora vsebovati splošne podatke o tem kdaj in kdo je
preverjanje opravil, seznam opravljenih postopkov oziroma
testov in njihove rezultate.

Kadar se žrebanje ali ugotavljanje dobitkov izvede s
pomočjo programske opreme se zanjo uporabljajo tudi do-
ločbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.

Prireditelj mora voditi evidenco preverjanj naključno-
stnega algoritma programske opreme in zagotoviti opravlja-
nje letne neodvisne revizije informacijskega sistema.

Neodvisna revizija ugotavlja skladnost programske
opreme z določili tega člena.

Tehnična dokumentacija in evidence morajo biti shra-
njene na mestu, dostopnem le pooblaščenim osebam, ki so
določene v internem aktu.

c) Tehnološki postopek prirejanja igre

10. člen
Celoten postopek prirejanja igre (v nadaljnjem besedi-

lu: tehnološki postopek) mora biti podrobno opisan v poseb-
nem aktu, ki ga sprejme prireditelj, potrdi pa Urad RS za
nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nad-
zorni organ).

Interni akt iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu
s pravili igre in mora določati zlasti naslednje postopke:

– naročila za izdelavo, izdelave in prevzema srečk,
– distribucije in prodaje srečk,
– obdelave podatkov in priprave poročil (število in vred-

nost prodanih in neprodanih srečk, vrednost dobitkov, izpla-
čani in neizplačani dobitki ipd.),

– ravnanja z neprodanimi oziroma nedobitnimi srečka-
mi, ki jih hrani prireditelj,

– izvedbe žrebanja ali ugotavljanja dobitkov, pri čemer
se smiselno uporabljajo zakonska določila, ki veljajo za ob-
časne prireditelje klasičnih iger na srečo,

– dostopa v trezor in načina uporabe trezorja ter dela
trezorske komisije,

– opredelitve in uporabe drugih prostorov za pripravo
in izvedbo igre,

– ravnanja z igralnimi napravami in pripomočki ter pro-
gramsko opremo,

– ravnanja s tehnično dokumentacijo in evidencami,
– dela komisije za nadzor žrebanja oziroma igre,
– reklamacije,
– načina izplačevanja in izdajanja dobitkov.

III. KADROVSKI POGOJI

11. člen
Osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti prirejanja iger, so

po tej uredbi tehnični izvajalci igre, člani komisije za nadzor

žrebanja oziroma igre, člani trezorske komisije, prodajalci
srečk in osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije.

Tehnični izvajalci igre so osebe, ki neposredno sodelu-
jejo pri pripravi igre, izvedbi žrebanja in obdelavi podatkov v
zvezi z igro.

Prodajalci srečk so osebe, ki prodajajo srečke oziroma
posredujejo pri prodaji srečk.

Za osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije, se za potre-
be te uredbe štejejo člani uprave prireditelja in osebe, ki so
neposredni vodje delovnega procesa.

12. člen
Osebe, ki opravljajo delo tehničnega izvajalca v dejav-

nosti prirejanja iger, morajo izpolnjevati enega izmed na-
slednjih pogojev glede minimalne izobrazbe:

– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program
vsaj V. stopnje ne glede na smer,

– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program
vsaj IV. stopnje ne glede na smer in imajo 10 let delovnih
izkušenj pri istovrstnih delih.

13. člen
Za člana komisije za nadzor žrebanja oziroma igre in

trezorske komisije je lahko imenovana oseba, ki ima uspe-
šno dokončan vzgojno-izobraževalni program vsaj V. sto-
pnje ne glede na smer.

14. člen
Osebe, ki neposredno vodijo delovni proces prirejanja

igre, morajo izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev
glede minimalne izobrazbe:

– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program
vsaj VI. stopnje ne glede na smer,

– uspešno dokončan vzgojno-izobraževalni program
vsaj V. stopnje ne glede na smer in imajo 10 let delovnih
izkušenj pri istovrstnih delih.

IV. PREMOŽENJE IN OBSEG DEJAVNOSTI

15. člen
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov in izpolnjevanje

drugih obveznosti v zvezi z igrami z vsem svojim premože-
njem.

Če ima prireditelj več kot eno koncesijo, mora za vsako
koncesijo zagotoviti 20 milijonov tolarjev dodatnega osnov-
nega kapitala.

Ministrstvo, pristojno za finance, spremeni tolarske zne-
ske, določene v prejšnjem odstavku tega člena, če se spre-
meni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije
za več kot 10%.

16. člen
Prirejanje iger je pretežna dejavnost, če prireditelj s

prirejanjem iger ustvari več kot 80% vseh prihodkov družbe.
Obseg dejavnosti prirejanja iger se dokazuje z računo-

vodskimi izkazi. Prireditelj, ki mu je bila koncesija dodeljena
prvič, dokazuje obseg dejavnosti prirejanja iger ob prvi pred-
ložitvi revidiranega poslovnega poročila iz 105. člena zako-
na o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Prireditelji, ki jim je vlada dodelila koncesijo še pred

uveljavitvijo te uredbe, morajo pogoje glede poslovnih pro-
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storov uskladiti v enem letu po uveljavitvi te uredbe. Če je
prilagoditev poslovnih prostorov odvisna od gradbeno-tehnič-
nih del, pa v dveh letih po uveljavitvi te uredbe.

Prireditelj mora urediti tehnično dokumentacijo iz
8. člena in priskrbeti ustrezno programsko opremo iz
9. člena v roku enega leta po uveljavitvi te uredbe.

Interni akt, v katerem je opredeljen tehnološki posto-
pek, mora prireditelj sprejeti v roku 6 mesecev po uveljavitvi
te uredbe.

18. člen
Osebe, ki na dan uveljavitve te uredbe ne izpolnjujejo

pogoja glede minimalne stopnje izobrazbe iz 12., 13. oziro-
ma 14. člena, lahko nadaljujejo z delom, če:

– imajo na dan uveljavitve uredbe najmanj 20 let delov-
nih izkušenj ali

– v roku 4 let pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe.

19. člen
Prireditelji, ki jim je vlada dodelila koncesijo še pred

uveljavitvijo te uredbe, morajo pogoje glede premoženja iz
15. člena zagotoviti v roku enega leta po uveljavitvi te
uredbe.

20. člen
Podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati priredite-

lji pri prirejanju iger preverja nadzorni organ.

21. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2000-1611-0079
Ljubljana, dne 20. julija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3341. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) v zvezi s 4. in 17. členom zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji

za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije

1. člen
V uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Re-

publike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96) se na koncu
besedila drugega odstavka 1. člena pika nadomesti z vejico
in doda besedilo: “razen vzdrževanja gozdnih cest.“.

2. člen
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:

“Pri izvajanju prometa z gozdovi, v skladu s sprejeto
razvojno politiko Republike Slovenije, lahko koncedent od-
tuji gozd, ki je predmet koncesije tako, da koncesionarju
nadomesti izkoriščanje gozdov v približno enakem obsegu v
gozdu, ki do tedaj ni bil predmet koncesije.“.

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za druge gozdove, za katere se sklad odloči podeliti

koncesijo, se koncesija podeli na podlagi javnega razpisa in
za obdobje do preteka veljavnosti obstoječih gozdnogospo-
darskih načrtov.“.

3. člen
Prvi stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Koncedent dodeli koncesijo z upravno odločbo.“.

4. člen
V drugem odstavku 7. člena se v peti alinei črtajo vejica

in besede “način in dinamiko“ ter črta devetnajsta alinea.
V tretjem odstavku se za besedo “višino“ črtajo vejica in

besede “način in dinamiko“.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti in

sedmi odstavek, ki se glasijo:
“(4) Letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov določi

koncedent v letnem programu izkoriščanja gozdov, ki je
podlaga za izvajanje koncesije v posameznem letu. V letnem
programu izkoriščanja gozdov se za posamezna četrtletna
obdobja po gozdnogospodarskih enotah in oddelkih med
drugim določijo količinski in vrednostni podatki na obrazcih
št. 1, 3, 4 in 5 iz priloge št. 1, ki je sestavni del te uredbe.
Koncedent sprejme letni program do 1. decembra tekoče-
ga leta za naslednje leto in ga pošlje koncesionarju v elek-
tronski obliki. Koncedent lahko letni program med letom
kadarkoli spremeni, če nastopi višja sila, zaradi katere je
treba spremeniti letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov
za več kot 10%, ali če se tržne cene gozdnih lesnih sorti-
mentov občutneje spremenijo.

(5) Redno sečnjo in spravilo lesa je koncesionar dolžan
opravljati na podlagi sečno-spravilnih načrtov, ki jih je dolžan
izdelati na podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih na-
črtov. V roku meseca dni po prejemu gozdnogojitvenega
načrta in podatkov o izbranem drevju za posek, mora konce-
sionar koncedentu po gozdnogospodarskih enotah in od-
delkih posredovati podatke iz sečno-spravilnih načrtov, in
sicer:

– število norma ur, kot so predpisane za sečnjo in
spravilo, ločeno po spravilnih sredstvih,

– grobo oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodo-
vino in preostali les za iglavce in listavce,

– vrednost del za pripravo gozdnih vlak, ločeno za
njihovo vzdrževanje, gradnjo in rekonstrukcijo skladno z
obrazcem št. 5 iz priloge št. 1.

(6) Koncesionar je dolžan za posamezna četrtletna ob-
dobja do petnajstega dneva v mesecih, ki jim sledijo, poro-
čati koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja
gozdov na obrazcih iz četrtega odstavka tega člena v elek-
tronski obliki.

(7) Za nastop višje sile se štejejo posledice naravnih
ujm, zlasti žleda, snega, močnega vetra ipd. ter kalamitete
škodljivcev in bolezni.“.

5. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta beseda “predvidene“.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti

odstavek, ki se glasita:
“Zgornja raven stroškov iz prejšnjega odstavka se določi:
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– za enoto dela tako, da se izhodiščna plača po veljav-
ni kolektivni pogodbi za gozdne delavce pomnoži s količni-
kom 3,4, pri čemer izhodiščna plača ne sme presegati
izhodiščnih plač delavcev gradbene dejavnosti za več kot
50%;

– za gozdarske delovne stroje tako, da se upoštevajo
tržne cene nabave strojev, tekoče cene goriva in maziva,
amortizacijske dobe za motorne žage dve leti, za traktorje in
gozdarske žičnice osem let, ter stroški vzdrževanja strojev
praviloma v enaki višini kot amortizacija.

Koncesionar mora koncedentu mesečno plačevati od-
škodnino za koncesijo, kot izhaja iz letnega programa izkori-
ščanja gozdov, obračun na podlagi dejanske realizacije pa
se opravi do 31. januarja za preteklo leto.“.

6. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se

glasita:

“9.a člen
Za zagotovitev prodaje lesa po tržni vrednosti je konce-

sionar dolžan vse gozdne lesne sortimente, pridobljene iz
gozdov, ki so predmet koncesije, ponuditi na javni dražbi.
Javno dražbo opravi posebna komisija, ki jo določi koncesi-
onar.

V primeru, da so bili gozdni lesni sortimenti za namen
javne dražbe prepeljani na ustrezna skladišča, morajo biti
hlodi in drogovi označeni tako, da je mogoče ugotoviti, iz
katere gospodarske enote in oddelka izvirajo.

Javna dražba je pisna. Koncesionar je dolžan pripraviti
načrt javne dražbe, v katerem določi izklicno ceno gozdnih
lesnih sortimentov in njihovo lokacijo.

Javna dražba mora biti obvezno objavljena v Uradnem
listu Republike Slovenije ali na medmrežju, če je naslov
medmrežja objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Med objavo razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma na medmrežju in javno dražbo mora preteči najmanj
osem dni.

Razpis javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež koncesionarja oziroma naslov, kamor

se pošiljajo ponudbe;
– kraj in čas javne dražbe;
– količino gozdnih lesnih sortimentov ali njihovih sku-

pin ter njihovo lokacijo in izklicno ceno;
– navedbo, da je dražba pisna in da je treba ponudbe

poslati v zaprti kuverti z dopisom “ne odpiraj“;
– skrajni rok za dostavo ponudb, določen na uro na-

tančno;
– način in rok plačila;
– višino kavcije v razponu 10 do 20% od izklicne cene,

ki jo je treba položiti pred dražitvijo in se vplača na žiro račun
koncesionarja pred začetkom dražbe; po končani dražbi se
kavcija v roku 8 dni vrne tistim dražiteljem, ki niso uspeli,
uspelemu dražitelju pa se položena kavcija všteje v ceno;

– navedbo, kje se lahko interesenti pred dražbo sezna-
nijo s podrobnejšimi pogoji in ogledajo predmet dražbe.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči vsi dražitelji in
koncedent. Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,
se izločijo iz postopka.

Pri prodaji se upošteva le najvišja cena. V primeru, da
več dražiteljev ponudi enako najvišjo ceno, komisija odloči,
ali vsebuje ponudba določenega dražitelja kakšne ugodnej-
še pogoje razen cene, lahko pa komisija določi dodatno
ustno dražbo, pri kateri pa znesek višanja ne more biti manj-
ši od 5% izklicne cene.

Dražba se šteje za izvedeno tudi v primeru, če na
dražbo ne prispe nobena ponudba ali če nobena ne prese-

ga izklicne cene. V tem primeru se izklicna cena šteje za
tržno vrednost lesa.

Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega vpisu-
je zlasti:

– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro;
– sklic na objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

oziroma na medmrežju;
– imena članov komisije;
– imena navzočih ponudnikov oziroma njihovih zasto-

pnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo;
– število pravočasnih ponudb in ugotovitev, da ponud-

be izpolnjujejo razpisne pogoje;
– odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.
Prispele pisne ponudbe in kopija objave dražbe so

sestavni del zapisnika in se hranijo skupaj z njim.
Zoper postopek javne dražbe je mogoče vložiti ugovor,

dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. O ugovoru
odloči komisija, ki je vodila postopek, in odločitev zapiše v
zapisnik. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpod-
bija pri rednem sodišču.

V treh dneh po opravljeni dražbi je koncesionar dolžan:
– dražitelje pisno obvestiti o izboru najugodnejše po-

nudbe;
– koncedentu poslati kopijo zapisnika s prilogami.
Koncesionar mora koncedentu četrtletno poročati o

prodaji lesa skladno s tem členom na obrazcu št. 2 iz priloge
št. 1, ki je sestavni del te uredbe. Koncesionarju se priznajo
za prodajo gozdnih lesnih sortimentov stroški v višini do
12% od tržne vrednosti lesa, kot je navedena v izpolnjenem
obrazcu št. 2.

9.b člen
Ne glede na določbe iz 9.a člena lahko koncesionar

gozdne lesne sortimente prodaja določenim kupcem nepo-
sredno, če pridobi pisno soglasje koncedenta in mu omo-
goči vpogled v prodajne pogodbe.“.

7. člen
Za 11. členom se dodata nova 11.a in 11.b člen, ki se

glasita:

“11.a člen
Koncesionarji so dolžni na javni dražbi ponuditi gozdne

lesne sortimente, ki izhajajo iz gozdov, ki so predmet konce-
sije, v skladu z določili te uredbe od 1. septembra 2000
naprej. Na dosedanji način lahko koncesionarji dobavljajo
les kupcem na podlagi kupnih pogodb, ki so bile sklenjene
pred uveljavitvijo te uredbe. Kopije teh pogodb so koncesio-
narji dolžni posredovati koncedentu do 31. avgusta 2000.

11.b člen
Koncedent je dolžan pripraviti program izkoriščanja goz-

dov skladno s to uredbo že za obdobje od 1. oktobra do
31. decembra 2000, koncesionarji pa so dolžni poročati o
izvajanju tega programa.“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-06/2000-1
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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3342. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije
proizvodov po dejavnosti

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov

po dejavnosti

1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije uvaja Klasifika-

cijo proizvodov po dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: CPA-
SI) kot obvezen standard, ki se uporablja pri evidentiranju,
zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazo-
vanju podatkov o proizvodih za statistične in evidenčne na-
mene.

2. člen
CPA-SI temelji in je izvedena iz klasifikacije Evropske

unije Classification of Products by Activity (CPA), ki je obve-
zen statistični standard Evropske unije.

3. člen
CPA-SI se uporablja za razvrščanje proizvodov glede

na dejavnost, ki je proizvod proizvedla.
S pojmom proizvod so zajete dobrine v opredmeteni

obliki, neopredmetene dobrine in storitve.

4. člen
CPA-SI ima hierarhično strukturo in določa naslednje

ravni proizvoda:
– področje (označeno z eno črko),

– podpodročje (označeno z dvema črkama),
– oddelek (označen z dvomestno numerično šifro),
– skupina (označena s trimestno numerično šifro),
– razred (označen s štirimestno numerično šifro),
– kategorija (označena s petmestno numerično šifro),
– podkategorija (označena s šestmestno numerično

šifro).
Prvi del šifre proizvoda, do ravni razreda, se ujema s

šifro standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98), oziroma šifro de-
javnosti po NACE Rev. 1 (Statistical Classification of Econo-
mic Activities in the European Community).

5. člen
CPA-SI s šiframi in nazivi postavk je sestavni del te

uredbe.
Sestavni del te uredbe je tudi povezava postavk CPA-SI

s šiframi harmoniziranega sistema nomenklature carinske
tarife za leto 1996.

6. člen
Statistični urad Republike Slovenije je zadolžen za izva-

janje te uredbe in za usklajevanje CPA-SI s standardi Evrop-
ske unije.

7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 056-02/2000-1
Ljubljana, dne 29. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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CPA-SI Naziv postavke HS96/CN96 

A KMETIJSKI, LOVSKI IN GOZDARSKI PROIZVODI IN 
STORITVE 

 

01 KMETIJSKI PRIDELKI IN STORITVE; STORITVE ZA 
LOVSTVO 

 

01.1 32/-âý,1(� 9571,1( ,1 2.5$61( 5$67/,1(  

01.11 äLWD LQ GUXJH SROMãþLQH   

01.11.1 äLWD  

01.11.11 Trda pšenica 1001.1 

01.11.12 1DYDGQD SãHQLFD LQ VRUåLFD 1001.9 

01.11.13 Koruza 1005 

01.11.14 5Lå� QHROXãþHQ 1006.1 

01.11.15 -HþPHQ 1003 

01.11.16 5å� RYHV 1002 + 1004 

01.11.17 $MGD� GUXJD åLWD 1007 + 1008 

01.11.2 'UXJH SROMãþLQH  

01.11.21 Krompir 0701 

01.11.22 6XãHQH VWURþQLFH� Y ]UQX 0713 

01.11.23 Koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina 0714 

01.11.3 Oljna semena in plodovi  

01.11.31 Soja 1201 

01.11.32 Zemeljski oreški 1202 

01.11.33 6HPH VRQþQLF� VH]DPD� ROMQH RJUãþLFH� JRUþLFH 1205 + 1206 + 1207[.4 - .6] 

01.11.34 6HPH ERPEDåD 1207.2 

01.11.35 Druga oljna semena in plodovi 1203 + 1204 + 1207[.1 + .3 + 
.9] 

01.11.4 Nepredelani tobak  

01.11.40 Nepredelani tobak 2401[.1 + .2] 

01.11.5 Rastline za pridobivanje sladkorja  

01.11.51 Sladkorna pesa 1212.91 

01.11.52 Sladkorni trs 1212.92 

01.11.6 Slama in krma  

01.11.60 Slama in krma 1213 + 1214.9 

01.11.7 Rastlinske surovine za tekstil  

01.11.71 %RPEDå 5201 

01.11.72 Juta 5303.1 

01.11.73 Lan, konoplja, sisal in druga rastlinska vlakna 5301.1 + 5302.1 + 5304.1 + 
5305[.11 + .21 + .91] 

01.11.8 1DUDYQL NDYþXN  

01.11.80 1DUDYQL NDYþXN 4001[.1 + .2] 

01.11.9 Rastline, ki se uporabljajo v parfumeriji, farmaciji ipd.; seme sladkorne pese in 
krmnih rastlin; druge rastlinske surovine 

 

01.11.91 Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji  ipd.  1211[.1 + .2 + .90(.1 + .3 + 
.80ex)] 

01.11.92 Seme sladkorne pese in seme krmnih rastlin 1209[.11 + .2] 

01.11.93 Hmelj in druge rastlinske surovine 1210 + 1212.99 

01.12 Vrtnine, okrasne rastline, seme in sadike  

01.12.1 9UWQLQH� VYHåH DOL RKODMHQH  

01.12.11 9UWQLQH þHEXOQLFH LQ NRUHQRYNH 0703 + 0706 

01.12.12 Vrtnine plodovke 0702 + 0707 + 0708 + 0807.1 
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01.12.13 Druge vrtnine 0704 + 0705 + 0709[.1-.7 + 
.90(.1 + .2 + .4 - .9)] 

01.12.2 Sadike, rezano cvetje, seme okrasnih in sadnih rastlin, seme vrtnin  

01.12.21 6DGLNH� þHEXOLFH� NRUHQLNH� JRPROML� FHSLþL� JREML PLFHOLML  0601 + 0602 

01.12.22 Rezano cvetje in zelenje, šopki, venci in podobno 0603 

01.12.23 Seme gozdnega drevja in okrasnih rastlin 1209[.3 + .99] 

01.12.24 Seme vrtnin 1209[.19 + .91] 

01.13 6DGMH� ]DþLPEH LQ UDVWOLQH ]D L]GHODYR QDSLWNRY  

01.13.1 Grozdje  

01.13.11 Namizno grozdje 0806.10[.2-.6] 

01.13.12 'UXJR VYHåH JUR]GMH 0806.10.9 

01.13.2 Drugo sadje  

01.13.21 Tropsko sadje  0801 + 0803 + 0804 

01.13.22 Citrusi 0805 

01.13.23 'UXJR VYHåH VDGMH� URåLþL 0807.2 + 0808 - 0810 + 1212.1 

01.13.24 Olive in lupinasto sadje  0709.90.3 + 0802 

01.13.3 Rastline za izdelavo napitkov  

01.13.31 .DYD� QHSUDåHQD� QHGHNRIHQL]LUDQD 0901.11 

01.13.32 =HOHQL� þUQL LQ GHOQR IHUPHQWLUDQ þDM� Y ]DYLWNLK SUHNR � NJ 0902[.2 + .4] 

01.13.33 0DWH þDM 0903 

01.13.34 Kakav v zrnju 1801 

01.13.4 =DþLPEH� QHSUHGHODQH  

01.13.40 =DþLPEH� QHSUHGHODQH (0904 - 0910)ex 

01.2 ä,9( ä,9$/, ,1 ä,9$/6., 352,=92',  

01.21 äLYR JRYHGR LQ QMHJovi proizvodi  

01.21.1 äLYR JRYHGR  

01.21.11 äLYR JRYHGR� UD]HQ WHOHW 0102[.1 + .90(.5 - .9)] 

01.21.12 Teleta 0102.90[.0 - .4] 

01.21.2 Surovo kravje mleko  

01.21.20 Surovo kravje mleko 0401.2ex 

01.21.3 Bikovo seme  

01.21.30 Bikovo seme 0511.1 

01.22 äLYH RYFH� NR]H� NRQML� RVOL� PXOH� PH]JL WHU QMLKRYL SURL]YRGL  

01.22.1 äLYH RYFH� NR]H� NRQML� RVOL� PXOH LQ PH]JL  

01.22.11 äLYH RYFH 0104.1 

01.22.12 äLYH NR]H 0104.2 

01.22.13 äLYL NRQML� RVOL� PXOH� PH]JL 0101 

01.22.2 6XURYR RYþMH LQ NR]MH POHNR  

01.22.21 6XURYR RYþMH POHNR 0401.2ex 

01.22.22 Surovo kozje mleko 0401.2ex 

01.22.3 9ROQD LQ åLYDOVND GODND  

01.22.31 6WULåHQD YROQD 5101.11 

01.22.32 'UXJD åLYDOVND GODND� WXGL åLPD� QHPLNDQD LQ QHþHVDQD 0503 + 5102 

01.23 äLYL SUDãLþL  

01.23.1 äLYL SUDãLþL  

01.23.10 äLYL SUDãLþL 0103 

01.24 äLYD SHUXWQLQD LQ MDMFD  

01.24.1 äLYD SHUXWQLQD  

01.24.10 äLYD SHUXWQLQD 0105 

01.24.2 Jajca, cela  

01.24.20 Jajca, cela 0407 
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01.25 'UXJH åLYH åLYDOL LQ QMLKRYL SURL]YRGL  

01.25.1 'UXJH åLYH åLYDOL  

01.25.10 'UXJH åLYH åLYDOL 0106 

01.25.2 'UXJL åLYDOVNL SURL]YRGL  

01.25.21 Naravni med 0409 

01.25.22 3ROåL LQ åDEML NUDNL� QHNXKDQL 0208.2 + 0307.6 

01.25.23 'UXJL XåLWQL åLYDOVNL SURL]YRGL 0410 

01.25.24 Kokoni sviloprejke 5001 

01.25.25 äLYDOVNL YRVNL LQ VSHUmaceti 1521.9 

01.25.3 6XURYR NU]QR LQ NRåH  

01.25.31 6XURYR NU]QR GLYMDGL� UD]HQ ]DMþMHJD 4301[.1 + .4 - .9] 

01.25.32 6XURYR ]DMþMH LQ NXQþMH NU]QR 4301[.2 + .3] 

01.25.33 6XURYH NRåH SOD]LOFHY LQ GUXJLK åLYDOL� QHREGHODQH 4103[.2 + .9] 

01.4 STORITVE ZA KMETIJSTVO, RAZEN VETERINARSKIH  

01.41 Storitve za kmetijstvo  

01.41.1 Storitve za kmetijstvo  

01.41.11 Storitve za rastlinsko pridelavo  

01.41.12 8UHMDQMH YUWRY� SDUNRY� LJULãþ� SRNRSDOLãþ  

01.42 6WRULWYH ]D åLYLQRUHMR� UD]HQ YHWHULQDUVNLK  

01.42.1 6WRULWYH ]D åLYLQRUHMR� UD]HQ YHWHULQDUVNLK  

01.42.10 6WRULWYH ]D åLYLQRUHMR� UD]HQ YHWHULQDUVNLK  

01.5 LOV IN GOJITEV DIVJADI TER LOVSKE STORITVE   

01.50 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve   

01.50.1 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve  

01.50.10 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve  

02 GOZDNI PROIZVODI IN GOZDARSKE STORITVE  

02.0 GOZDNI PROIZVODI IN GOZDARSKE STORITVE  

02.01 Gozdni sortimenti, naravne gume, drugi gozdni proizvodi  

02.01.1 Gozdni sortimenti  

02.01.11 Oblovina iglavcev 4403.2 

02.01.12 Oblovina listavcev 4403.9 

02.01.13 Oblovina tropskih drevesnih vrst 4403.4 

02.01.14 Drva 4401.1 

02.01.15 'UREHQ WHKQLþQL OHV 4404 

02.01.2 Naravne gume in drevesne smole  

02.01.21 %DODWD� JXWDSHUþD� JYDMDND LQ SRGREQH QDUDYQH JXPH 4001.3 

02.01.22 Šelak, drevesne smole, balzami 1301 

02.01.3 Naravna pluta, surova   

02.01.30 Naravna pluta, surova  4501.1 

02.01.4 Drugi gozdni proizvodi  

02.01.41 Deli rastlin, trave, mahovi, lišaji, primerni za okras 0604 

02.01.42 Drug rastlinski material za pletarstvo, polnenje in tapeciranje, za barvanje ali 
strojenje; drugi rastlinski proizvodi 

1401 - 1403 + 1404[.1 + .9] + 
2308.1 

02.01.5 Les na panju  

02.01.5 Les na panju  

02.01.6 Storitve gozdnih drevesnic  

02.01.60 Storitve gozdnih drevesnic  

02.02 Gozdarske storitve  

02.02.1 Gozdarske storitve  

02.02.10 Gozdarske storitve  
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B RIBE IN DRUG RIBIŠKI ULOV; STORITVE ZA RIBIŠTVO  

05 RIBE IN DRUG RIBIŠKI ULOV; STORITVE ZA RIBIŠTVO  

05.0 RIBE IN DRUG RIBIŠKI ULOV; STORITVE ZA RIBIŠTVO  

05.00 Ribe in drug ribiški ulov; storitve za ribištvo  

05.00.1 5LEH� åLYH� VYHåH DOL RKODMHQH  

05.00.11 5LEH� åLYH 0301 

05.00.12 5LEH� VYHåH DOL RKODMHQH 0302[.1 - .6] 

05.00.2 5DNL� ãNROMNH� PHKNXåFL LQ GUXJL YRGQL QHYUHWHQþDUML� åLYL� VYHåL DOL RKODMHQL  

05.00.21 Raki, nezamrznjeni 0306.2 

05.00.22 2VWULJH� VYHåH DOL RKODMHQH 0307.1 

05.00.23 'UXJL PHKNXåFL� ãNROMNH LQ YRGQL QHYUHWHQþDUML� VYHåL DOL RKODMHQL 0307[.21 + .31 + .41 + .51 + 
.91] 

05.00.3 Drugi vodni proizvodi  

05.00.31 âNROMþQH OXSLQH� RNOHSL PHKNXåFHY� VLSLQH NRVWL� NRUDOH LSG� 0508 

05.00.32 6SXåYH 0509 

05.00.33 0RUVND WUDYD LQ GUXJH DOJH� VYHåH DOL SRVXãHQH 1212.2 

05.00.4 Biseri  

05.00.41 Naravni biseri, neobdelani 7101.1 

05.00.42 Gojeni biseri, neobdelani 7101.21 

05.00.5 Ribogojstvo in druge ribiške storitve  

05.00.50 Ribogojstvo in druge ribiške storitve  

C ENERGETSKE SUROVINE, RUDE IN KAMNINE  

CA PREMOG IN LIGNIT; ŠOTA; SUROVA NAFTA IN ZEMELJSKI 
PLIN; URANOVA IN TORIJEVA RUDA 

 

10 PREMOG IN LIGNIT; ŠOTA  

10.1 ý51, 35(02*  

10.10 ýUQL SUHPRJ  

10.10.1 ýUQL SUHPRJ  

10.10.11 ýUQL SUHPRJ� QHVNHSOMHQ 2701.1 

10.10.12 ýUQL SUHPRJ� VNHSOMHQ 2701.2 

10.2 RJAVI PREMOG IN LIGNIT  

10.20 Rjavi premog in lignit  

10.20.1 Rjavi premog in lignit  

10.20.10 Rjavi premog in lignit 2702 

10.3 ŠOTA  

10.30 Šota  

10.30.1 Šota  

10.30.10 Šota 2703 

11 NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN; STORITVE V ZVEZI S 
PRIDOBIVANJEM NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA, RAZEN 
GEOLOŠKIH RAZISKOVANJ 

 

11.1 NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN  

11.10 Nafta in zemeljski plin  

11.10.1 Nafta, surova  

11.10.10 Nafta, surova 2709 

11.10.2 Zemeljski plin  

11.10.20 Zemeljski plin 2711[.11 + .21] 

11.10.3 8WHNRþLQMDQMH ]HPHOMVNHJD SOLQD  

11.10.30 8WHNRþLQMDQMH ]HPHOMVNHJD SOLQD  
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11.10.4 Bituminozni skrilavci in pesek  

11.10.40 Bituminozni skrilavci in pesek 2714.1 

11.2 STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM NAFTE IN 
ZEMELJSKEGA PLINA, RAZEN GEOLOŠKIH RAZISKOVANJ 

 

11.20 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, razen 
geoloških raziskovanj 

 

11.20.1 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, razen geoloških 
raziskovanj 

 

11.20.11 Vrtanje naftnih in plinskih vrtin  

11.20.12 Druge storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in plina  

12 URANOVA IN TORIJEVA RUDA  

12.0 URANOVA IN TORIJEVA RUDA  

12.00 Uranova in torijeva ruda  

12.00.1 Uranova in torijeva ruda  

12.00.10 Uranova in torijeva ruda 2612 

CB RUDE IN KAMNINE  

13 RUDE  

13.1 ä(/(=29$ 58'$  

13.10 äHOH]RYD UXGD  

13.10.1 äHOH]RYD UXGD  

13.10.10 äHOH]RYD UXGD 2601.1 

13.2 58'( 1(ä(/(=1,+ .29,1� 5$=(1 85$129( ,1 725,-(9(  

13.20 5XGH QHåHOH]QLK NRYLQ� UD]HQ XUDQRYH LQ WRULMHYH  

13.20.1 5XGH QHåHOH]QLK NRYLQ� UD]HQ XUDQRve in torijeve  

13.20.11 Bakrova ruda in koncentrati 2603 

13.20.12 Nikljeva ruda in koncentrati 2604 

13.20.13 Aluminijeva ruda in koncentrati 2606 

13.20.14 Rude in koncentrati plemenitih kovin 2616 

13.20.15 Rude in koncentrati svinca, cinka in kositra 2607 - 2609 

13.20.16 5XGH GUXJLK QHåHOH]QLK NRYLQ 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 
2613 - 2615 + 2617 

14 DRUGE RUDNINE IN KAMNINE  

14.1 KAMEN ZA GRADBENIŠTVO, NEOBDELAN  

14.11 Kamen za spomenike in zgradbe, neobdelan  

14.11.1 Kamen za spomenike in zgradbe, neobdelan  

14.11.11 0DUPRU LQ GUXJ DSQHQþDVW NDPHQ ]D VSRPHQLNH LQ ]JUDGEH� QHREGHODQ 2515 

14.11.12 *UDQLW� SHãþHQMDN LQ GUXJ NDPHQ ]D VSRPHQLNH LQ ]JUDGEH� QHREGHODQ 2516 

14.12 Apnenec, sadra in kreda   

14.12.1 Apnenec in sadra  

14.12.10 Apnenec in sadra 2520.1 + 2521 

14.12.2 Kreda in dolomit  

14.12.20 Kreda in dolomit 2509 + 2518 

14.13 Skrilavec  

14.13.1 Skrilavec  

14.13.10 Skrilavec 2514 

14.2 PESEK IN GLINA  

14.21 Gramoz in pesek  

14.21.1 Gramoz in pesek  

14.21.11 Naravni pesek 2505 

14.21.12 Prodniki, gramoz, drobljen in lomljen kamen, kameni prah 2517[.1 + .4] 
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14.21.13 Makadam, termakadam 2517[.2 + .3] 

14.22 Gline in kaolin  

14.22.1 Gline in kaolin  

14.22.11 Kaolin in druge kaolinske gline 2507 

14.22.12 Druge gline, šamotne in dinas zemljine 2508 

14.3 MINERALI ZA KEMIJSKO PROIZVODNJO IN GNOJILA  

14.30 Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila  

14.30.1 Minerali za kemijsko  proizvodnjo in gnojila  

14.30.11 Naravni fosfati, naravne kalijeve soli 2510 + 3104.1 

14.30.12 1HåJDQL åHOH]RYL SLULWL� VXURYR åveplo 2502 + 2503.00.1 

14.30.13 Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo 2511 + 2527 + 2528 + 2529.2 
+ 2530[.2 - .9] 

14.4 SOL  

14.40 Sol  

14.40.1 6RO LQ þLVWL QDWULMHY NORULG  

14.40.10 6RO LQ þLVWL QDWULMHY NORULG 2501 

14.5 DRUGE RUDNINE IN KAMNINE  

14.50 Druge rudnine in kamnine  

14.50.1 Naravni bitumen in asfalt, asfaltne kamnine  

14.50.10 Naravni bitumen in asfalt, asfaltne kamnine 2714.9 

14.50.2 Dragi in poldragi kamni, naravna brusila in drugi minerali  

14.50.21 Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani 7102[.1 + .31] + 7103.1 

14.50.22 Industrijski diamanti, plovec, naravni korund in druga naravna brusila 2513 + 7102.21 

14.50.23 Drugi minerali 2504 + 2506 + 2512 + 2519 + 
2524 - 2526 + 2529[.1 + .3] + 
2530.1 + 2621 

D PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI  

DA +5$1$� 3,-$ý(� 72%$ý1, ,='(/.,  

15 +5$1$ ,1 3,-$ý(  

15.1 MESO IN MESNI IZDELKI  

15.11 6YHåH� RKODMHQR� ]DPU]QMHQR PHVR� UD]HQ SHUXWQLQVNHJD LQ GLYMDþLQH  

15.11.1 0HVR LQ XåLWQD GURERYLQD JRYHGD� NRQM� VYLQM� NR], oslov  

15.11.11 *RYHMH PHVR� VYHåH DOL RKODMHQR 0201 

15.11.12 Goveje meso, zamrznjeno 0202 

15.11.13 6YLQMVNR PHVR� VYHåH DOL RKODMHQR 0203.1 

15.11.14 Svinjsko meso, zamrznjeno 0203.2 

15.11.15 2YþMH PHVR� VYHåH DOL RKODMHQR 0204[.1 + .2] 

15.11.16 OvþMH PHVR� ]DPU]QMHQR 0204[.3 + .4] 

15.11.17 Kozje meso 0204.5 

15.11.18 Konjsko, oslovsko, mulje meso 0205 

15.11.19 8åLWQD GURERYLQD 0206 

15.11.2 0DVWQD YROQD� VXURYH NRåH  

15.11.21 Mastna volna 5101.19 

15.11.22 6XURYH JRYHMH LQ NRQMVNH NRåH 4101 

15.11.23 6XURYH RYþMH� NR]MH LQ SRGREQH NRåH 4102 + 4103.1 

15.11.3 äLYDOVNH PDãþREH  

15.11.30 äLYDOVNH PDãþREH 0209 + 1501 + 1502 

15.11.4 6XURYL åLYDOVNL RGSDGNL� QHSULPHUQL ]D þORYHãNR SUHKUDQR  

15.11.40 6XURYL åLYDOVNL RGSDGNL� QHSULPHUQL ]D þORYHãNR SUehrano 0502 + 0504 + 0506 + 0507 + 
0510 + 0511.99 
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15.12 6YHåH� RKODMHQR� ]DPU]QMHQR SHUXWQLQVNR PHVR LQ GLYMDþLQD  

15.12.1 0HVR LQ XåLWQD GURERYLQD SHUXWQLQH LQ GLYMDGL� VYHåD DOL RKODMHQD  

15.12.11 0HVR LQ XåLWQD GURERYLQD SHUXWQLQH� VYHåD DOL RKODMHQD 0207[.11 + .13 + .24 + .26 + 
.32 + .34 + .35] 

15.12.12 0HVR LQ XåLWQD GURERYLQD SHUXWQLQH� ]DPU]QMHQD 0207[.12 + .14 + .25 + .27 + 
.33 + .36] 

15.12.13 0HVR LQ XåLWQD GURERYLQD NXQFHY� GLYMDGL LQ GUXJLK åLYDOL� UD]HQ åDEMLK NUDNRY 0208[.1 + .9] 

15.12.2 3HUMH LQ SWLþMH NRåH  

15.12.20 3HUMH LQ SWLþMH NRåH 0505 

15.13 Mesni izdelki  

15.13.1 Mesni izdelki  

15.13.11 0HVR LQ XåLWQD GURERYLQD� VROMHQD� SUHNDMHQD� VXãHQD� XåLWQD PHVQD PRND�
zdrob iz mesa 

0210 

15.13.12 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovine ali krvi, ekstrakti 
LQ VRNRYL L] PHVD� ULE� UDNRY� PHKNXåFHY LSG� 

1601 + 1602[.2 - .9] + 1603 

15.13.13 0RND� ]GURE LQ SHOHWL L] PHVD� QHSULPHUQH ]D þORYHãNR SUHKUDQR� RFYLUNL 2301.1 

15.13.9 Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov  

15.13.90 Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov  

15.2 PREDELANE IN KONZERVIRANE RIBE IN RIBJI IZDELKI  

15.20 Predelane in konzervirane ribe in ribji izdelki  

15.20.1 Predelane in konzervirane ribe in ribji izdelki  

15.20.11 Ribe, ribji ILOHWL LQ GUXJR ULEMH PHVR� MHWUD LQ LNUH� VYHåH DOL RKODMHQH 0302.7 + 0304.1 

15.20.12 Ribe, ribji fileti in drugo ribje meso, jetra in ikre, zamrznjene 0303 + 0304[.2 + .9] 

15.20.13 Ribe, prekajene, sušene, soljene ali v slanici 0305 

15.20.14 Ribe, druJDþH SULSUDYOMHQH DOL NRQ]HUYLUDQH� NDYLDU 1604 

15.20.15 5DNL� ]DPU]QMHQL� PHKNXåFL LQ GUXJL YRGQL QHYUHWHQþDUML� ]DPU]QMHQL� VXãHQL�
soljeni ali v slanici 

0306.1 + 0307[.29 + .39 + .49 
+ .59 + .99] 

15.20.16 5DNL� PHKNXåFL LQ GUXJL YRGQL QHYUHWHQþDUML� Sripravljeni ali konzervirani 1605 

15.20.17 0RND� ]GURE LQ SHOHWL L] ULE� UDNRY� PHKNXåFHY LQ GUXJLK YRGQLK

QHYUHWHQþDUMHY� QHSULPHUQH ]D þORYHãNR SUHKUDQR 
2301.2 

15.20.18 'UXJL L]GHONL L] ULE� UDNRY� PHKNXåFHY LQ GUXJLK YRGQLK QHYUHWHQþDUMHY 0511.91 

15.3 PREDELANO IN KONZERVIRANO SADJE IN VRTNINE  

15.31 Predelan in konzerviran krompir  

15.31.1 Predelan in konzerviran krompir  

15.31.11 Krompir, zamrznjen 0710.1 

15.31.12 Krompir, konzerviran 0712.90.05 + 1105 + 2004.1 + 
2005.2 

15.32 Sadni in zelenjavni sokovi  

15.32.1 Sadni in zelenjavni sokovi  

15.32.10 Sadni in zelenjavni sokovi 2009 

15.33 Drugo predelano in konzervirano sadje in vrtnine  

15.33.1 Predelane in konzervirane vrtnine, razen krompirja  

15.33.11 Vrtnine, zamrznjene 0710[.2 - .9] 

15.33.12 9UWQLQH� ]DþDVQR NRQ]HUYLUDQH 0711 

15.33.13 Vrtnine, sušene 0712[.2 + .3 + .90(.1 - .9)] 

15.33.14 9UWQLQH� NRQ]HUYLUDQH GUXJDþH NRW Y NLVX DOL Y RFHWQL NLVOLQL 2002 + 2003 + 2004.9 + 
2005[.4 - .9] 

15.33.15 Vrtnine, konzervirane v kisu ali ocetni kislini 2001 

15.33.2 Predelano in konzervirano sadje in orehi  

15.33.21 Sadje in orehi, zamrznjeni 0811 

15.33.22 0DUPHODGH� GåHPL� VDGQL åHOHML� SLUHML LQ QDPD]L  2007.9 

15.33.23 2UHãNL� SUDåHQL� VROMHQL DOL GUXJDþH NRQ]HUYLUDQL 2008.1 



Stran 8706 / Št. 70 / 8. 8. 2000 Uradni list  Republike Slovenije 
 

15.33.24 Sadje inRUHKL� ]DþDVQR NRQ]HUYLUDQL� QH ]D WDNRMãQMR SUHKUDQR 0812 

15.33.25 Drugo konzervirano sadje 0806.2 + 0813 + 0814 + 
2008[.2 - .9] 

15.33.26 .RãþLFH LQ MHGUFD PDUHOLF� EUHVNHY� VOLY 1212.3 

15.33.3 Rastlinski odpadki in ostanki  

15.33.30 Rastlinski odpadki in ostanki 2308.9 

15.33.9 Kuhanje in drugo pripravljanje zelenjavnih in sadnih izdelkov  

15.33.90 Kuhanje in drugo pripravljanje zelenjavnih in sadnih izdelkov  

15.4 5$67/,16.$ ,1 ä,9$/6.$ 2/-$ ,1 0$âý2%(  

15.41 6XURYD ROMD LQ PDãþREH  

15.41.1 RastOLQVND LQ åLYDOVND ROMD LQ PDãþREH� VXURYH  

15.41.11 äLYDOVND ROMD LQ PDãþREH� VXURYH LQ UDILQLUDQH� UD]HQ JRYHMLK� RYþMLK� NR]MLK�
svinskih in perutninskih 

1503 + 1504 + 1506 

15.41.12 Surova rastlinska olja, predvsem za prehrano 1507.1 + 1508.1 + 1509.1 + 
1512[.11 + .21] + 1514.1 

15.41.13 Surova rastlinska olja, predvsem za neprehrambene namene 1511.1 + 1513[.11 + .21] + 
1515.11 

15.41.2 /LQWHUV L] ERPEDåD  

15.41.20 /LQWHUV L] ERPEDåD 1404.2 

15.41.3 2OMQH SRJDþH LQ GUXJL WUGQL RVWDQNL� GREOMHQL SUL HNstrakciji rastlinskih olj in 
PDãþRE� PRND LQ ]GURE L] ROMQLK VHPHQ LQ SORGRY 

 

15.41.31 2OMQH SRJDþH LQ GUXJL WUGQL RVWDQNL� GREOMHQL SUL HNVWUDNFLML UDVWOLQVNLK ROM LQ
PDãþRE 

2304 - 2306 

15.41.32 Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov 1208 

15.42 RafiniUDQD ROMD LQ PDãþREH  

15.42.1 5DILQLUDQD ROMD LQ PDãþREH  

15.42.11 5DILQLUDQD� NHPLþQR QHPRGLILFLUDQD UDVWOLQVND ROMD� SUHGYVHP ]D þORYHãNR
prehrano 

1507.9 + 1508.9 + 1509.9 + 
1510 + 1512[.19 + .29] + 
1514.9 + 1515.5 

15.42.12 5DILQLUDQD� NHPLþQR QHPRGLILFLUDQD UDVWOLQVND ROMD� SUHGYVHP ]D WHKQLþQH LQ
industrijske namene 

1511.9 + 1513[.19 + .29] + 
1515[.19 + .3 + .4 + .6 + .9] 

15.42.13 5DVWOLQVNH LQ åLYDOVNH PDVWL LQ ROMD LQ QMLKRYH IUDNFLMH� KLGULUDQH 1516 

15.42.2 Rastlinski voski; degras; ostanki obdeODYH PDãþREQLK VQRYL� UDVWOLQVNLK DOL

åLYDOVNLK YRVNRY 
 

15.42.20 5DVWOLQVNL YRVNL� GHJUDV� RVWDQNL REGHODYH PDãþREQLK VQRYL� UDVWOLQVNLK DOL
åLYDOVNLK YRVNRY 

1521.1 + 1522 

15.43 0DUJDULQH LQ SRGREQH MHGLOQH PDãþREH  

15.43.1 Margarine in podobne jedilne PDãþREH  

15.43.10 0DUJDULQH LQ SRGREQH MHGLOQH PDãþREH 1517 

15.5 0/(ý1, ,='(/., ,1 6/$'2/('  

15.51 0OHþQL L]GHONL  

15.51.1 Predelano mleko in smetana  

15.51.11 3UHGHODQR POHNR� GR �� PDãþREH 0401[.1 + .2ex] 

15.51.12 0OHNR LQ VPHWDQD� QDG �� PDãþREH� QH]JRãþHQD� QHVODMHQD 0401.3 

15.51.2 Mleko in smetana v trdnih oblikah  

15.51.20 Mleko in smetana v trdnih oblikah 0402[.1 + .2] 

15.51.3 Maslo  

15.51.30 Maslo 0405 

15.51.4 Sir in skuta  

15.51.40 Sir in skuta 0406 
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15.51.5 'UXJL POHþQL SURL]YRGL  

15.51.51 0OHNR LQ VPHWDQD� ]JRãþHQD DOL ] GRGDWNRP VODGNRUMD� UD]HQ Y WUGQL REOLNL 0402.9 

15.51.52 Jogurt in drugo kislo ali fermentirano mleko ali smetana 0403 

15.51.53 Kazein 3501.1 

15.51.54 Laktoza in laktozni sirup 1702.1 

15.51.55 Sirotka 0404 

15.52 Sladoled  

15.52.1 Sladoled  

15.52.10 Sladoled 2105 

15.6 MLEVSKI IZDELKI; ŠKROB IN ŠKROBNI IZDELKI  

15.61 Mlevski izdelki  

15.61.1 /XãþHQ ULå  

15.61.10 /XãþHQ ULå 1006.2 

15.61.2 Moka  

15.61.21 3ãHQLþQD DOL VRUåLþQD PRND 1101 

15.61.22 'UXJD åLWQD moka 1102 

15.61.23 Moka in zdrob iz vrtnin 1106 

15.61.24 Mešanice in testo za izdelavo pekarskih izdelkov 1901.2 

15.61.3 =GURE� NRVPLþL LQ GUXJL åLWQL POHYVNL L]GHONL  

15.61.31 Drobljenec, zdrob in peleti iz pšenice 1103[.11 + .21] 

15.61.32 Drobljenec� ]GURE LQ SHOHWL L] GUXJLK åLW 1103[.12 - .19 + .29] 

15.61.33 äLWQL NRVPLþL LQ SRGREQL POHYVNL L]GHONL 1104 + 1904 

15.61.4 2EGHODQ ULå  

15.61.40 2EGHODQ ULå 1006[.3 + .4] 

15.61.5 Otrobi in drugi mlevski ostanki  

15.61.50 Otrobi in drugi mlevski ostanki 2302 

15.62 Škrobi in škrobni izdelki  

15.62.1 .RUX]QR ROMH LQ QMHJRYH IUDNFLMH� NHPLþQR QHPRGLILFLUDQH  

15.62.10 .RUX]QR ROMH LQ QMHJRYH IUDNFLMH� NHPLþQR QHPRGLILFLUDQH 1515.2 

15.62.2 Škrobi in škrobni izdelki; drugi sladkorji in sladkorni sirupi  

15.62.21 Glukoza, fruktoza in drugi izdelki, pridobljeni s hidrolizo škroba 1702[.3 - .9] 

15.62.22 âNURE� LQXOLQ� SãHQLþQL JOXWHQ� GHNVWULQL LQ GUXJL PRGLILFLUDQL ãNUREL 1108 + 1109 + 3505.1 

15.62.23 Tapioka in njeni nadomestki iz škroba 1903 

15.62.3 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki  

15.62.30 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki 2303.1 

15.7 35,35$9/-(1$ ä,9$/6.$ .50,/$  

15.71 3ULSUDYOMHQD NUPLOD ]D GRPDþH åLYDOL   

15.71.1 3ULSUDYOMHQD NUPLOD ]D GRPDþH åLYDOL  

15.71.10 3ULSUDYOMHQD NUPLOD ]D GRPDþH åLYDOL 2309.9ex 

15.71.2 Zdrob in peleti iz lucerne  

15.71.20 Zdrob in peleti iz lucerne 1214.1 

15.72 3ULSUDYOMHQD KUDQD ]D KLãQH åLYDOL  

15.72.1 3ULSUDYOMHQD KUDQD ]D KLãQH åLYDOL  

15.72.10 3ULSUDYOMHQD KUDQD ]D KLãQH åLvali 2309[.1 + .9ex] 

15.8 '58*$ ä,9,/$  

15.81 .UXK� VYHåH SHFLYR LQ VODãþLFH  

15.81.1 .UXK� VYHåH SHFLYR LQ VODãþLFH  

15.81.11 6YHå NUXK 1905.90.3 

15.81.12 6YHåH SHFLYR LQ VODãþLFH 1905.90.6 
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15.82 3UHSHþHQHF LQ SLãNRWL� WUDMQR SHFLYR  

15.82.1 PrepHþHQHF LQ SLãNRWL� WUDMQR SHFLYR  

15.82.11 +UXVWDYL NUXK� SUHSHþHQHF� WRDVW LQ SRGREQL L]GHONL 1905[.1 + .4] 

15.82.12 Medenjaki, piškoti, sladki biskviti, vafli, oblati ipd. 1905[.2 + .3] 

15.82.13 Drug kruh in pekarski izdelki 1905.90[.1 + .2 + .4 + .5 + .9] 

15.83 Sladkor  

15.83.1 Sladkor  

15.83.11 Surovi sladkor 1701.1 

15.83.12 Rafinirani sladkor brez dodatkov za aromo ali barvo 1701.99 

15.83.13 Rafinirani sladkor z dodatki za aromo ali barvo; javorov sladkor in javorov 
sirup 

1701.91 + 1702.2 

15.83.14 Melase 1703 

15.83.2 Odpadki pri proizvodnji sladkorja  

15.83.20 Odpadki pri proizvodnji sladkorja 2303.2 

15.84 .DNDY� þRNRODGD LQ VODGNRUQL L]GHONL  

15.84.1 Kakav  

15.84.11 Kakavova masa 1803 

15.84.12 Kakavovo maslo, mast in olje 1804 

15.84.13 Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil 1805 

15.84.14 Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili 1806.1 

15.84.2 ýRNRODGD LQ VODGNRUQL L]GHONL  

15.84.21 ýRNRODGD LQ NDNDYQL L]GHONL Y UD]VXWHP VWDQMX DOL Y ]DYLWNLK QDG � NJ 1806.2 

15.84.22 ýRNRODGD LQ NDNDYQL L]GHONL Y ]DYLWNLK SRG � NJ 1806[.3 + .9] 

15.84.23 Izdelki iz sladkorja (tudi belaþRNRODGD�� EUH] NDNDYD 1704 

15.84.24 Sadje, orehi, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju 2006 

15.84.3 .DNDYRYH OXSLQH� OXãþLQH LQ GUXJL NDNDYRYL RGSDGNL  

15.84.30 .DNDYRYH OXSLQH� OXãþLQH LQ GUXJL NDNDYRYL RGSDGNL 1802 

15.85 Testenine  

15.85.1 Testenine  

15.85.11 7HVWHQLQH� QHNXKDQH� QHSROQMHQH DOL QH GUXJDþH SULSUDYOMHQH 1902.1 

15.85.12 .XKDQH� SROQMHQH DOL GUXJDþH SULSUDYOMHQH WHVWHQLQH� NXVNXV 1902[.2 - .4] 

15.86 .DYD LQ þDM  

15.86.1 .DYD LQ þDM  

15.86.11 .DYD� SUDåHQD Dli dekofeinizirana 0901[.12 + .2] 

15.86.12 Kavni nadomestki, ekstrakti, esence, koncentrati 0901.9 + 2101[.1 + .3] 

15.86.13 3UDYL þDM� Y ]DYLWNLK SRG � NJ 0902[.1 + .3] 

15.86.14 (NVWUDNWL� HVHQFH� NRQFHQWUDWL SUDYHJD DOL PDWH þDMD WHU SULSUDYNL L] QMLK 2101.2 

15.86.15 =HOLãþQL þDML 1211.90[.40 - .75 + .80ex] + 
2106.90.98ex 

15.87 'LãDYH LQ ]DþLPEH  

15.87.1 .LV� RPDNH� PHãDQLFH ]DþLPE� JRUþLþQD PRND LQ ]GURE� JRUþLFD  

15.87.11 Kis 2209 

15.87.12 2PDNH� PHãDQLFH ]DþLPE� GLãDYQH PHãDQLFH� JRUþLþQD PRND Ln zdrob, 
SULSUDYOMHQD JRUþLFD 

2103 

15.87.2 =DþLPEH� REGHODQH  

15.87.20 =DþLPEH� REGHODQH (0904 - 0910)ex 

15.88 +RPRJHQL]LUDQD LQ GLHWHWLþQD åLYLOD  

15.88.1 +RPRJHQL]LUDQD LQ GLHWHWLþQD åLYLOD  

15.88.10 +RPRJHQL]LUDQD LQ GLHWHWLþQD åLYLOD 1602.1 + 1901.1 + 2005.1 + 
2007.1 + 2104.2 



Uradni list Republike Slovenije Št. 70 / 8. 8. 2000 / Stran 8709 
 

15.89 'UXJD åLYLOD� UDVWOLQVNL L]YOHþNL  

15.89.1 'UXJD åLYLOD  

15.89.11 Juhe, raguji in pripravki zanje 2104.1 

15.89.12 -DMFD EUH] OXSLQH� MDMþQL DOEXPLQ 0408 + 3502.1 

15.89.13 Kvas, pecilni prašek 2102 

15.89.14 AromatizLUDQL VLUXSL� SUDãNL ]D SXGLQJ� GUXJD åLYLOD 1901.9 + 2106[.1 + .90(.1 - .92 
+ .98ex)] 

15.89.2 5DVWOLQVNL L]YOHþNL� SHNWLQVNH VQRYL  

15.89.20 5DVWOLQVNL L]YOHþNL� SHNWLQVNH VQRYL 1302 

15.9 3,-$ý(  

15.91 äJDQH SLMDþH  

15.91.1 äJDQMH� OLNHUML LQ GUXJH åJDQH SLMDþH  

15.91.10 äJDQMH� OLNHUML LQ GUXJH åJDQH SLMDþH 2208 

15.92 Etilni alkohol  

15.92.1 Etilni alkohol  

15.92.11 Nedenaturirani etanol, koncentracije nad 80% 2207.1 

15.92.12 Denaturirani alkoholi 2207.2 

15.93 Vina  

15.93.1 Vina  

15.93.11 PeQHþD YLQD 2204.1 

15.93.12 9LQD L] VYHåHJD JUR]GMD� UD]HQ SHQHþLK YLQ� JUR]GQL PRãW 2204[.2 + .3] 

15.93.2 Vinski kamen, vinska usedlina  

15.93.20 Vinski kamen, vinska usedlina 2307 

15.94 'UXJH IHUPHWLUDQH SLMDþH LQ VDGQD YLQD   

15.94.1 Druge fermentiraQH SLMDþH LQ VDGQD YLQD   

15.94.10 'UXJH IHUPHQWLUDQH SLMDþH LQ VDGQD YLQD 2206 

15.95 9HUPXW LQ GUXJD DURPDWL]LUDQD YLQD L] VYHåHJD JUR]GMD  

15.95.1 9HUPXW LQ GUXJD DURPDWL]LUDQD YLQD L] VYHåHJD JUR]GMD  

15.95.10 Vermut in druga aromatizirana vina iz sYHåHJD JUR]GMD 2205 

15.96 Pivo   

15.96.1 Pivo  

15.96.10 Pivo 2203 

15.96.2 Ostanki in odpadki pivovarn in destilarn  

15.96.20 Ostanki in odpadki pivovarn in destilarn 2303.3 

15.97 Slad  

15.97.1 Slad  

15.97.10 Slad 1107 

15.98 Mineralne vode in brezaONRKROQH SLMDþH  

15.98.1 0LQHUDOQH YRGH LQ EUH]DONRKROQH SLMDþH  

15.98.11 Mineralne in gazirane vode, neslajene, nearomatizirane 2201 

15.98.12 'UXJH EUH]DONRKROQH SLMDþH 2202 

16 72%$ý1, ,='(/.,  

16.0 72%$ý1, ,='(/.,  

16.00 7REDþQL L]GHONL  

16.00.1 TREDþQL L]GHONL  

16.00.11 &LJDUH� FLJDULORVL� FLJDUHWH L] WREDND DOL WREDþQLK QDGRPHVWNRY 2402 

16.00.12 'UXJ SUHGHODQ WREDN LQ WREDþQL QDGRPHVWNL 2403 

16.00.2 7REDþQL RGSDGNL  

16.00.20 7REDþQL RGSDGNL 2401.3 
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DB TEKSTIL, TEKSTILNI IN KRZNENI IZDELKI, 2%/$ý,/$  

17 TEKSTIL  

17.1 TEKSTILNA PREJA IN SUKANEC  

17.10 Tekstilna preja in sukanec  

17.10.1 0DãþREH L] YROQH� ODQROLQ  

17.10.10 0DãþREH L] YROQH� ODQROLQ 1505 

17.10.2 Naravna vlakna, pripravljena za predenje  

17.10.20 Naravna vlakna, pripravljena za predenje 5002 + 5003.9 + 5101[.2 + .3] 
+ 5103.1 + 5105 + 5203 + 
5301[.2 + .3] + 5302.9 + 
5303.9 + 5304.9 + 5305[.19 + 
.29 + .99] 

17.10.3 6LQWHWLþQD LQ XPHWQD YODNQD� SULSUDYOMHQD ]D SUHGHQMH  

17.10.30 6LQWHWLþQD LQ XPHWQD YODNQD� SULSUDYOMHQD ]D SUedenje 5506 + 5507 

17.10.4 Preja in sukanec iz naravnih vlaken  

17.10.41 Svilena preja, ne za prodajo na drobno 5004 + 5005 

17.10.42 Volnena preja, ne za prodajo na drobno 5106 - 5108 + 5110 

17.10.43 %RPEDåQD SUHMD� QH ]D SURGDMR QD GUREQR 5205 + 5206 

17.10.44 Lanena preja 5306[.10(.1 - .5) + .20.1] 

17.10.45 Sukanci in preje iz naravnih vlaken, za prodajo na drobno 5006 + 5109 + 5204 + 5207 + 
5306[.10.9 + .20.9] 

17.10.46 Preja iz jute ali drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, papirna preja 5307 + 5308 

17.10.5 3UHMD LQ VXNDQHF L] XPHWQLK LQ VLQWHWLþQLK ILODPHQWRY DOL UH]DQLK YODNHQ  

17.10.51 3UHMD L] XPHWQLK DOL VLQWHWLþQLK ILODPHQWRY� QH ]D SURGDMR QD GUREQR 5402.6 + 5403.4 

17.10.52 3UHMD L] VLQWHWLþQLK UH]DQLK YODNHQ� QH ]D SURGDMR QD GUREQR 5509[.1 - .4 + .51 + .53 + .59 + 
.62 + .69 + .92 + .99] 

17.10.53 3UHMD L] VLQWHWLþQLK UH]DQLK YODNHQ� PHãDQLK ] YROQR� QH ]D SURGDMR QD GUREQR 5509[.52 + .61 + .91] 

17.10.54 Preja iz umetnih rezanih vlaken, ne za prodajo na drobno 5510 

17.10.55 Sukanci in preje iz umetQLK LQ VLQWHWLþQLK ILODPHQWRY LQ YODNHQ� ]D SURGDMR QD
drobno 

5401 + 5406 + 5508 + 5511 

17.10.6 Odpadki naravnih vlaken  

17.10.61 Svileni odpadki 5003.1 

17.10.62 2GSDGNL YROQH DOL GUXJH åLYDOVNH GODNH 5103[.2 + .3] 

17.10.63 Razvlaknjeni tekstilni materLDOL L] YROQH DOL GUXJH åLYDOVNH GODNH 5104 

17.10.64 %RPEDåQL RGSDGNL� UD]HQ UD]YODNQMHQLK 5202.1 

17.10.65 5D]YODNQMHQL ERPEDåQL RGSDGNL 5202.9 

17.2 TKANINE  

17.20 Tkanine  

17.20.1 7NDQLQH L] QDUDYQLK YODNHQ� UD]HQ ERPEDåD  

17.20.10 Tkanine iz naravQLK YODNHQ� UD]HQ ERPEDåD 5007 + 5111 - 5113 + 5309 - 
5311 

17.20.2 %RPEDåQH WNDQLQH  

17.20.20 %RPEDåQH WNDQLQH 5208 - 5212 

17.20.3 7NDQLQH L] XPHWQLK LQ VLQWHWLþQLK SUHM  

17.20.31 7NDQLQH L] XPHWQLK LQ VLQWHWLþQLK ILODPHQWQLK SUHM 5407 + 5408 

17.20.32 7NDQLQH L] VLQWHWLþQLK UH]DQLK YODNHQ 5512 - 5515 

17.20.33 Tkanine iz umetnih rezanih vlaken 5516 

17.20.4 Tkanine s florom, frotirne in druge posebne tkanine  

17.20.40 Tkanine s florom, frotirne in druge posebne tkanine 5801 - 5803 + 7019[.4 + .5] 
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17.3 DODELAVA TKANIN  

17.30 Dodelava tkanin  

17.30.1 Barvanje vlaken in preje  

17.30.10 Barvanje vlaken in preje  

17.30.2 Beljenje  in barvanje tkanin  

17.30.21 Beljenje tkanin  

17.30.22 Barvanje tkanin  

17.30.3 Tiskanje tkanin  

17.30.30 Tiskanje tkanin  

17.30.4 'UXJD NRQþQD REGHODYD WNDQLQ� UD]HQ LPSUHJQLUDQMD LQ SUHYOHNDQMD  

17.30.40 'UXJD NRQþQD REGHODYD WNDQLQ� UD]HQ LPSUHJQLUDQMD LQ SUHYOHNDQMD  

17.4 7(.67,/1, ,='(/.,� 5$=(1 2%/$ý,/  

17.40 7HNVWLOQL L]GHONL� UD]HQ REODþLO  

17.40.1 Tekstilni izdelki za gospodinjstvo  

17.40.11 2GHMH �UD]HQ HOHNWULþQLK� 6301[.2 - .9] 

17.40.12 Posteljno perilo 6302[.1 - .3] 

17.40.13 Namizno perilo 6302[.4 + .5] 

17.40.14 Kopalniško in kuhinjsko perilo 6302[.6 + .9] 

17.40.15 Zavese in zastirala 6303 

17.40.16 Drugi tekstilni izdelki za notranje opremljanje; kompleti za izdelavo tapiserij 
ipd. 

5805 + 6304 + 6308 

17.40.2 Drugi tekstilni izdelki  

17.40.21 9UHþH 6305 

17.40.22 Cerade, jadra, šotori in platnena oprema za taborjenje 6306 

17.40.23 Padala, tudi krmiljena, z deli in priborom 8804 

17.40.24 6SDOQH YUHþH� SRVWHOMQLQD 9404[.3 + .9] 

17.40.25 'UXJL JRWRYL L]GHONL L] WHNVWLOD� UD]HQ REODþLO 6307 

17.40.9 Popravila cerad, jader, platnene opreme za taborjenje ipd.  

17.40.90 Popravila cerad, jader, platnene opreme za taborjenje ipd.  

17.5 35(352*(� 959,� 05(ä( ,1 '58*( 7(.67,/,-(  

17.51 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala  

17.51.1 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala  

17.51.11 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana 5701 

17.51.12 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana 5702 

17.51.13 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, taftirana 5703 

17.51.14 Druge preproge in tekstilna talna prekrivala, tudi iz polsti 5704 + 5705 

17.52 9UYL� PUHåH  

17.52.1 9UYL� PUHåH  

17.52.11 Vrvi 5607 

17.52.12 0UHåH L] WHNVWLOQLK PDWHULDORY� L]GHONL L] SUHMH� WUDNRY LSG� 5608 + 5609 

17.52.2 Tekstilni ostanki in odpadki  

17.52.20 Tekstilni ostanki in odpadki 6310 

17.52.9 3RSUDYLOD PUHå LQ L]GHONRY L] YUYL  

17.52.90 3RSUDYLOD PUHå LQ L]GHONov iz vrvi  

17.53 1HWNDQL WHNVWLO LQ L]GHONL L] QMHJD� UD]HQ REODþLO  

17.53.1 1HWNDQL WHNVWLO LQ L]GHONL L] QMHJD� UD]HQ REODþLO  

17.53.10 1HWNDQL WHNVWLO LQ L]GHONL L] QMHJD� UD]HQ REODþLO 5603 

17.54 ýLSNH� SROVW LQ GUXJH WHNVWLOLMH  

17.54.1 7LO� þLSke, trakovi, vezenine  

17.54.11 Trakovi, ozke tkanine za šiviljstvo ipd. 5806 - 5808 

17.54.12 7LO LQ GUXJR PUHåDVWR EODJR� þLSNH 5804 
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17.54.13 Vezenine 5810 

17.54.2 3ROVW� WXGL LPSUHJQLUDQD� SUHYOHþHQD DOL ODPLQLUDQD  

17.54.20 Polst, tudi impregnirana� SUHYOHþHQD DOL ODPLQLUDQD 5602 

17.54.3 Druge tekstilije  

17.54.31 Vata iz tekstilnih materialov 5601 

17.54.32 Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; preja, trakovi, 
LPSUHJQLUDQL DOL SUHYOHþHQL ] JXPR DOL SODVWLNR 

5604 

17.54.33 Metalizirana preja 5605 

17.54.34 Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje 5809 

17.54.35 2EYLWD SUHMD LQ WUDNRYL� åHQLOMVND SUHMD 5606 

17.54.36 Kord tkanine za avtomobilske gume, iz poliamidov, poliestra, viskoznega 
rajona 

5902 

17.54.37 Druge tkanine, LPSUHJQLUDQH� SUHYOHþHQH 5901 + 5903 + 5907 

17.54.38 7HNVWLOQL L]GHONL ]D WHKQLþQR UDER 5908 - 5911 

17.54.39 3UHãLWL WHNVWLOQL L]GHONL Y PHWUDåL 5811 

17.6 3/(7(1, $/, .9$ý.$1, 7(.67,/1, 0$7(5,$/,  

17.60 3/(7(1, $/, .9$ý.$1, 7(.67,/1, 0$7(5,$/,  

17.60.1 3OHWHQL DOL NYDþNDQL WHNVWLOQL PDWHULDOL  

17.60.11 3OLãDVWL PDWHULDOL� SOHWHQL DOL NYDþNDQL 6001 

17.60.12 'UXJL SOHWHQL DOL NYDþNDQL PDWHULDOL 6002 

17.7 3/(7(1, ,1 .9$ý.$1, ,='(/.,  

17.71 1RJDYLFH LQ KODþQH QRJDYLFH� SOHWHQH DOL NYDþNDQH   

17.71.1 NRJDYLFH LQ KODþQH QRJDYLFH� SOHWHQH DOL NYDþNDQH  

17.71.10 1RJDYLFH LQ KODþQH QRJDYLFH� SOHWHQH DOL NYDþNDQH 6115 

17.72 3OHWHQL LQ NYDþNDQL SXORYHUML� MRSH� EUH]URNDYQLNL LQ SRGREQL

izdelki 
 

17.72.1 Puloverji, jope, brezrokavniki in podobni izdelki, pleWHQL LQ NYDþNDQL  

17.72.10 3XORYHUML� MRSH� EUH]URNDYQLNL LQ SRGREQL L]GHONL� SOHWHQL LQ NYDþNDQL 6110 

18 2%/$ý,/$� .5=12� .5=1(1, ,='(/.,  

18.1 861-(1$ 2%/$ý,/$  

18.10 8VQMHQD REODþLOD  

18.10.1 8VQMHQD REODþLOD  

18.10.10 8VQMHQD REODþLOD 4203.1 

18.2 2%/$ý,/$ 5$=(1 861-(1,+� 2%/$ý,/1, '2'$7.,  

18.21 'HORYQD REODþLOD  

18.21.1 0RãND GHORYQD REODþLOD  

18.21.11 0RãNL GHORYQL LQ SRNOLFQL NRPSOHWL� VXNQMLþL� MRSH 6203[.22.1 + .23.1 + .29.11 + 
.32.1 + .33.1 + .39.11] 

18.21.12 Moške delovne in poklicne hODþH 6203[.42(.1 + .51) + .43(.11 + 
.31) + .49(.11 + .31)] 

18.21.2 äHQVND GHORYQD REODþLOD  

18.21.21 äHQVNL GHORYQL LQ SRNOLFQL NRPSOHWL� MDNQH 6204[.22.1 + .23.1 + .29.11 + 
.32.1 + .33.1 + .39.11] 

18.21.22 äHQVNH GHORYQH LQ SRNOLFQH KODþH 6204[.62(.1 + .51) + .63(.11 + 
.31) + .69(.11 + .31)] 

18.21.3 'UXJD GHORYQD LQ SRNOLFQD REODþLOD  

18.21.30 'UXJD GHORYQD LQ SRNOLFQD REODþLOD 6211[.32.1 + .33.1 + .42.1 + 
.43.1] 
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18.22 9UKQMD REODþLOD   

18.22.1 9UKQMD REODþLOD L] SOHWHQLK PDWHULDORY  

18.22.11 MošNL SRYUãQLNL� SODãþL� RJULQMDOD� DQRUDNL LQ SRGREQD REODþLOD L] SOHWHQLK

materialov 
6101 

18.22.12 0RãNH REOHNH� MRSLþL� KODþH L] SOHWHQLK PDWHULDORY 6103 

18.22.13 äHQVNL SRYUãQLNL� SODãþL� RJULQMDOD� DQRUDNL LQ SRGREQD REODþLOD L] SOHWHQLK
materialov 

6102 

18.22.14 äHQVNH REOHNH� MRSLþL� NULOD� KODþH L] SOHWHQLK PDWHULDORY 6104 

18.22.2 9UKQMD PRãND REODþLOD L] WNDQLQ  

18.22.21 0RãNL SRYUãQLNL� SODãþL� RJULQMDOD� DQRUDNL� YHWURYNH LQ SRGREQD REODþLOD L]
tkanin 

6201 

18.22.22 Moške ali fantovske obleke iz tkanin 6203[.1 + .21 + .22.8 + .23.8 + 
.29(.18 + .9)] 

18.22.23 0RãNL DOL IDQWRYVNL VXNQMLþL L] WNDQLQ 6203[.31 + .32.9 + .33.9 + 
.39(.19 + .9)] 

18.22.24 0RãNH KODþH� NRPELQH]RQL� NUDWNH KODþH L] WNDQLQ 6203[.41 + .42(.3 + .59 + .9) + 
.43(.19 + .39 + .9) + .49(.19 + 
.39 - .9)] 

18.22.3 9UKQMD åHQVND REODþLOD L] WNDQLQ  

18.22.31 äHQVNL SRYUãQLNL� SODãþL� RJULQMDOD� DQRUDNL� YHWURYNH LQ SRGREQD REODþLOD L]
tkanin 

6202 

18.22.32 äHQVNL NRVWLPL LQ NRPSOHWL L] WNDQLQ 6204[.1 + .21 + .22.8 + .23.8 + 
.29(.18 + .9)] 

18.22.33 äHQVNH MDNQH� MRSLþL L] WNDQLQ 6204[.31 + .32.9 + .33.9 + 
.39(.19 + .9)] 

18.22.34 äHQVNH REOHNH� NULOD� KODþQD NULOD L] WNDQLQ 6204[.4 + .5] 

18.22.35 äHQVNH KODþH� NRPELQH]RQL� NUDWNH KODþH L] WNDQLQ 6204[.61 + .62(.3 + .59 + .9) + 
.63(.18 + .39 + .9) + .69(.18 + 
.39 - .9)] 

18.22.4 5DEOMHQD REODþLOD  

18.22.40 5DEOMHQD REODþLOD 6309 

18.23 Perilo  

18.23.1 Perilo iz pletenih materialov  

18.23.11 Moške srajce iz pletenih materialov 6105 

18.23.12 0RãNH VSRGQMH KODþH� SLåDPH� NRSDOQL SODãþL LQ SRGREQD REODþLOD L] SOHWHQLK
materialov 

6107 

18.23.13 äHQVNH EOX]H LQ VUDMFH L] SOHWHQLK PDWHULDORY 6106 

18.23.14 äHQVNH VSRGQMH KODþNH� NRPELQHåH� VSDOQH VUDMFH� MXWUDQMH KDOMH LQ SRGREQD
REODþLOD L] SOHWHQLK PDWHULDORY 

6108 

18.23.2 Drugo perilo  

18.23.21 Moške srajce, iz tkanin 6205 

18.23.22 0RãNH VSRGQMH PDMLFH� VSRGQMH KODþH� SLåDPH� NRSDOQL SODãþL LQ SRGREQD
REODþLOD� L] WNDQLQ 

6207 

18.23.23 äHQVNH VUDMFH LQ EOX]H� L] WNDQLQ 6206 

18.23.24 äHQVNH VSRGQMH PDMLFH� VSRGQMH KODþNH� NRPELQHåH� SLåDPH� VSDOQH VUDMFH�
MXWUDQMH KDOMH LQ SRGREQD REODþLOD� L] WNDQLQ 

6208 

18.23.25 0RGUþNL� VWH]QLNL� SRGYH]H� SDVRYL ]D QRJDYLFH LQ SRGREQL L]GHONL 6212 

18.23.3 Spodnje majice in T-majice iz pletenih materialov  

18.23.30 Spodnje majice in T-majice iz pletenih materialov 6109 

18.24 âSRUWQD LQ GUXJD REODþLOD LQ REODþLOQL GRGDWNL  

18.24.1 2EODþLOD ]D GRMHQþNH� ãSRUWQD REODþLOD LQ GRGDWNL L] SOHWHQLK PDWHULDORY  

18.24.11 2EODþLOD LQ REODþLOQL GRGDWNL ]D GRMHQþNH� L] SOHWHQLK PDWHULDORY 6111 
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18.24.12 TreQLUNH� VPXþDUVNH REOHNH� NRSDONH LQ GUXJD ãSRUWQD REODþLOD� L] SOHWHQLK
materialov 

6112 + 6114 

18.24.13 Rokavice vseh vrst iz pletenih materialov 6116 

18.24.14 'UXJL JRWRYL REODþLOQL GRGDWNL L] SOHWHQLK PDWHULDORY 6117 

18.24.2 2EODþLOD ]D GRMHQþNH� ãSRUWQD REODþLOD LQ GRGDWNL� L] WNDQLQ  

18.24.21 2EODþLOD LQ REODþLOQL GRGDWNL ]D GRMHQþNH� L] WNDQLQ 6209 

18.24.22 7UHQLUNH� VPXþDUVNH REOHNH� NRSDONH LQ GUXJD ãSRUWQD REODþLOD� L] WNDQLQ 6211[.1 + .2 + .31 + .32(.3 - 
.9) + .33(.3 - .9) + .39 + .41 + 
.42(.3 - .9) + .43(.3 - .9) + .49] 

18.24.23 5REFL� ãDOL� UXWH� NUDYDWH� PHWXOMþNL� URNDYLFH� GUXJL REODþLOQL GRGDWNL DOL GHOL
REODþLO� L] WNDQLQ 

6213 - 6217 

18.24.3 2EODþLOQL GRGDWNL L] XVQMD DOL QDGRPHVWNRY XVQMD� REODþLOD L] SROVWL� LPSUHJQLUDQLK�
gumiranih ali plastificiranih tkanin 

 

18.24.31 2EODþLOQL GRGDWNL L] XVQMD DOL QDGRPHVWNRY XVQMD 4203[.29 + .3 + .4] 

18.24.32 2EODþLOD L] SROVWL WHU GUXJLK QHWNDQLK PDWHULDORY� REODþLOD L] LPSUHJQLUDQLK�

JXPLUDQLK� SODVWLILFLUDQLK DOL SUHYOHþHQLK WNDQLQ 
6113 + 6210 

18.24.4 Klobuki in druga pokrivala  

18.24.41 .OREXþQL WXOFL� VWRåFL� YDOML LQ SRGREQL L]GHONL L] SROVWL 6501 + 6502 

18.24.42 .OREXNL� PUHåH ]D ODVH 6503 - 6505 

18.24.43 'UXJD SRNULYDOD� ãþLWQLNL ]D RþL LSG� 6506[.92 + .99] + 6507 

18.3 KRZNO IN KRZNENI IZDELKI  

18.30 Krzno in krzneni izdelki  

18.30.1 Krzno in krzneni izdelki  

18.30.11 Strojeno in obdelano krzno 4302 

18.30.12 .U]QHQD REODþLOD LQ REODþLOQL GRGDWNL� UD]HQ SRNULYDO 4303 

18.30.13 Umetno krzno in izdelki iz njega 4304 

DC USNJE, OBUTEV IN USNJENI IZDELKI  

19 USNJE, OBUTEV IN USNJENI IZDELKI  

19.1 USNJE  

19.10 Usnje  

19.10.1 Semiš usnje, lakasto usnje, plastovito usnje  

19.10.10 Semiš usnje, lakasto usnje, plastovito usnje 4108 + 4109 

19.10.2 Goveje usnje in usnje kopitarjev  

19.10.20 Goveje usnje in usnje kopitarjev 4104 

19.10.3 2YþMH� NR]MH LQ VYLQMVNR XVQMH  

19.10.31 2YþMH LQ MDQþMH XVQMH 4105 

19.10.32 .R]MH LQ NR]OLþMH XVQMH 4106 

19.10.33 Svinjsko usnje 4107.1 

19.10.4 8VQMH GUXJLK åLYDOL� XPHWQR XVQMH QD RVQRYL QDUDYQHJD XVQMD  

19.10.41 8VQMH GUXJLK åLYDOL 4107[.2 + .9] 

19.10.42 Umetno usnje na osnovi naravnega usnja 4111 

19.10.5 Usnjeni ostanki, prah, moka  

19.10.50 Usnjeni ostanki, prah, moka 4110 

19.2 USNJENA GALANTERIJA, SEDLARSKI IN JERMENARSKI 
IZDELKI 

 

19.20 Usnjena galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki  

19.20.1 Usnjena galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki  

19.20.11 Sedlarski in jermenarski izdelki iz katerihkoli materialov 4201 

19.20.12 .RYþNL� WRUELFH LQ SRGREQL L]GHONL L] NDWHULKNROL PDWHULDORY 4202 + 9605 

19.20.13 Pasovi za zapestne ure, nekovinski 9113.9 
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19.20.14 'UXJL L]GHONL L] QDUDYQHJD DOL XPHWQHJD XVQMD� WXGL ]D VWURMH LQ WHKQLþQR
uporabo 

4204 + 4205 

19.3 OBUTEV  

19.30 Obutev  

19.30.1 2EXWHY� UD]HQ ãSRUWQH LQ ]DãþLWQH  

19.30.11 1HSUHPRþOMLYD REXWHY ] JRUQMLNL L] JXPH DOL SODVWLNH 6401.9 

19.30.12 Druga obutev z gornjiki iz gume ali plastike 6402[.2 + .9] 

19.30.13 Obutev z gornjiki iz usnja 6403[.5 + .9] + 6405.1 

19.30.14 Obutev z gornjiki iz tekstilnih materialov, razen športne obutve 6404[.19 + .2] + 6405.2 

19.30.2 Športna obutev  

19.30.21 6PXþDUVND REXWHY 6402.12 + 6403.12 

19.30.22 âSRUWQD REXWHY ] JXPLMDVWLPL DOL SODVWLþQLPL SRGSODWL LQ JRUQMLNL L] WHNVWLOQLK
materialov 

6404.11 

19.30.23 'UXJD ãSRUWQD REXWHY� UD]HQ GUVDOQLK þHYOMHY ] YJUDMHQLPL GUVDONDPL 6402.19 + 6403.19 

19.30.3 =DãþLWQD LQ GUXJD REXWHY  

19.30.31 Obutev s kovinsko kapico 6401.1 + 6402.3 + 6403.4 

19.30.32 Lesena obutev; razna posebna obutev; druga obutev 6403[.2 + .3] + 6405.9 

19.30.4 Deli obutve  

19.30.40 Deli obutve 6406 

DD LES, LESENI, PLUTOVINASTI, PLETARSKI IZDELKI 
(RAZEN POHIŠTVA) 

 

20 LES, LESENI, PLUTOVINASTI, PLETARSKI IZDELKI 
(RAZEN POHIŠTVA) 

 

20.1 /(6� ä$*$1� 6.2%/-$1 $/, ,035(*1,5$1  

20.10 /HV� åDJDQ� VNREOMDQ DOL LPSUHJQLUDQ  

20.10.1 /HV� Y]GROåQR åDJDQ DOL UH]DQ� GHEHOLQH QDG � PP� QHLPSUHJQLUDQL SUDJRYL  

20.10.10 /HV� Y]GROåQR åDJDQ DOL UH]DQ� GHEHOLQH QDG � PP� QHLPSUHJQLUDQL åHOH]QLãNL
pragovi 

4406.1 + 4407 

20.10.2 Les, profiliran; lesna volna; lesna moka; lesni sekanci in iveri  

20.10.21 Les, profiliran 4409 

20.10.22 Lesna volna; lesna moka 4405 

20.10.23 Lesni sekanci in iveri 4401.2 

20.10.3 Drogovi in pragovi, impregnirani  

20.10.31 Drogovi, impregnirani 4403.1 

20.10.32 Pragovi, impregnirani 4406.9 

20.10.4 äDJRYLQD� OHVQL RVWDQNL  

20.10.40 äDJRYLQD� OHVQL RVWDQNL 4401.3 

20.10.9 Impregnacija lesa  

20.10.90 Impregnacija lesa  

20.2 FURNIR; VEZANE, VLAKNENE, IVERNE, PANELNE  IN DRUGE 
3/2âý( 

 

20.20 )XUQLU� YH]DQH� YODNQHQH� LYHUQH� SDQHOQH LQ GUXJH SORãþH  

20.20.1 3ORãþH  

20.20.11 9H]DQH SORãþH L] IXUQLUVNLK OLVWRY 4412.1 

20.20.12 'UXJH YH]DQH SORãþH� IXUQLUDQH SORãþH LQ SRGREQH ODPLQLUDQH SORãþH 4412[.2 + .9] 

20.20.13 ,YHUQH LQ SRGREQH SORãþH L] OHVD LQ GUXJLK OLJQLQVNLK PDWHULDORY 4410 

20.20.14 VlaknenH SORãþH L] OHVD DOL GUXJLK OLJQLQVNLK PDWHULDORY 4411 

20.20.2 )XUQLU� ]JRãþHQ OHV  

20.20.21 )XUQLU� UH]DQ DOL OXãþHQ 4408 

20.20.22 =JRãþHQ OHV 4413 
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20.3 IZDELKI STAVBNEGA MIZARSTVA IN TESARSTVA  

20.30 Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva  

20.30.1 Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva  

20.30.11 Okna, vrata, podboji iz lesa 4418[.1 + .2] 

20.30.12 3DUNHWQH GHãþLFH� RSDåL ]D EHWRQVND GHOD� VNRGOH L] OHVD 4418[.3 - .5] 

20.30.13 Drugi izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva iz lesa 4418.9 

20.30.2 /HVHQH PRQWDåQH ]JUDGEH  

20.30.20 /HVHQH PRQWDåQH ]JUDGEH 9406.00.1 

20.4 /(6(1$ (0%$/$ä$  

20.40 /HVHQD HPEDODåD  

20.40.1 /HVHQD HPEDODåD  

20.40.11 Palete, paletni zaboji 4415.2 

20.40.12 'UXJD OHVHQD HPEDODåD LQ QMHQL GHOL 4415.1 + 4416 

20.5 DRUGI IZDELKI IZ LESA; IZDELKI IZ PLUTE, SLAME IN 
PLETARSKIH MATERIALOV 

 

20.51 Drugi izdelki iz lesa  

20.51.1 Drugi izdelki iz lesa  

20.51.11 /HVHQR RURGMH� GUåDML� ãNDWOH ]D RURGMH� þHYOMDUVND NRSLWD 4417 

20.51.12 Lesena namizna posoda in pribor 4419 

20.51.13 Lesene intarzije in vdelan les, leseni okraski  4420 

20.51.14 Leseni okvirji za slike, drugi leseni izdelki  4414 + 4421 

20.52 Izdelki iz plute, slame in pletarski izdelki  

20.52.1 Izdelki iz plute, slame in pletarski izdelki  

20.52.11 Naravna pluta, zmleta ali grobo obdelana 4501.9 + 4502 

20.52.12 Izdelki iz naravne plute 4503 

20.52.13 %ORNL� YDOML� OLVWL� SORãþH UD]QLK REOLN L] DJORPHULUDQH SOXWH 4504.1 

20.52.14 Drugi izdelki iz aglomerirane plute 4504.9 

20.52.15 Izdelki iz slame, košarski in pletarski izdelki 46 

DE 9/$.1,1(� 3$3,5 ,1 3$3,51, ,='(/.,� =$/2ä1,â.( ,1
TISKARSKE STORITVE 

 

21 VLAKNINE, PAPIR IN PAPIRNI IZDELKI  

21.1 VLAKNINE, PAPIR IN LEPENKA  

21.11 Vlaknine  

21.11.1 Vlaknine  

21.11.11 .HPLþQD OHVQD FHOXOR]D� WRSOMLYD 4702 

21.11.12 .HPLþQD OHVQD FHOXOR]D� NDYVWLþQD DOL VXOIDWQD� UD]HQ WRSOMLYH 4703 

21.11.13 .HPLþQD lesna celuloza, sulfitna, razen topljive 4704 

21.11.14 /HVRYLQD� SRONHPLþQD OHVQD FHOXOR]D� FHOXOR]D L] GUXJLK YODNQDVWLK FHOXOR]QLK
materialov razen lesa 

4701 + 4705 + 4706 

21.12 Papir in lepenka  

21.12.1 ýDVRSLVQL LQ GUXJ JUDILþQL SDSLU� QHSUHPD]DQ� Qeobdelan  

21.12.11 ýDVRSLVQL SDSLU Y ]YLWNLK DOL SRODK 4801 

21.12.12 5RþQR L]GHODQ SDSLU LQ OHSHQND 4802.1 

21.12.13 3DSLUQD SRGODJD ]D SUHPD]H� REþXWOMLYH ]D VYHWORER� WRSORWR� HOHNWULNR� SRGODJD
za karbon papir in tapete 

4802[.2 - .4] 

21.12.14 Drug neSUHPD]DQ JUDILþQL SDSLU LQ OHSHQND 4802[.5 + .6] 

21.12.2 Papir za uporabo v gospodinjstvu ali za higienske namene, nepremazan ovojni 
(kraft) papir 

 

21.12.21 9SRMQL SDSLU ]D UREþNH� EULVDþH LSG� �WLVVXH SDSLU�� ãLULQH QDG �� FP 4803 

21.12.22 Kraftliner, nepremazan 4804.1 

21.12.23 'UXJ QHSUHPD]DQ RYRMQL �NUDIW� SDSLU� NUDIW SDSLU ]D YUHþH� NUHS DOL JXEDVW 4804[.2 - .5] + 4808.2 
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21.12.24 Papir iz polceluloze za valoviti sloj (fluting) 4805.1 

21.12.25 9HþSODVWQL QHSUHPD]DQ SDSLU LQ OHSHQND 4805.2 

21.12.3 Drug nepremazan papir in lepenka; nenarezan cigaretni papir  

21.12.30 Drug nepremazan papir in lepenka; nenarezan cigaretni papir 4805[.3 - .8] + 4813.9 

21.12.4 3HUJDPHQWQL SDSLU� QHSURSXVWHQ ]D PDãþREH� SDXV SDSLU LQ GUXJL JOD]LUDQL
prozorni ali prosojni papirji 

 

21.12.40 3HUJDPHQWQL SDSLU� QHSURSXVWHQ ]D PDãþREH� SDXV SDSLU LQ GUXJL JOD]LUDQL
prozorni ali prosojni papirji 

4806 

21.12.5 Obdelan ali premazan papir in lepenka  

21.12.51 Sestavljen, lepljen papir in lepenka, površinsko nepremazana ali impregnirana 4807 

21.12.52 Drug papir in lepenka, krepana ali gubasta, reliefna ali perforirana 4808[.3 + .9] 

21.12.53 3DSLU LQ OHSHQND ]D JUDILþQH QDPHQH� SUHPD]DQD V NRDOLQRP DOL GUXJLPL
anorganskimi snovmi 

4810[.1 + .2] 

21.12.54 Drugi papirji in lepenkH� UD]HQ WLVWLK ]D SLVDQMH� WLVNDQMH DOL GUXJH JUDILþQH
namene, premazani s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi 

4810[.3 + .9] 

21.12.55 Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje, v zvitkih ali listih 
širine nad 36 cm 

4809 

21.12.56 Papir in lepenka, premazana, impregnirana, prekrita, površinsko barvana ali 
tiskana, v zvitkih ali listih 

4811[.1 - .4] 

21.12.57 Drugi premazani papirji in lepenke 4811.9 

21.12.6 Odpadki in ostanki iz papirja in lepenke  

21.12.60 Odpadki in ostanki iz papirja in lepenke 4707 

21.2 IZDELKI IZ PAPIRJA IN LEPENKE  

21.21 9DORYLWL SDSLU LQ OHSHQND WHU HPEDODåD L] SDSLUMD LQ OHSHQNH   

21.21.1 9DORYLWL SDSLU LQ OHSHQND WHU HPEDODåD L] SDSLUMD LQ OHSHQND  

21.21.11 Valoviti papir in lepenka 4808.1 

21.21.12 9UHþH LQ YUHþNH L] SDSLUMD 4819[.3 + .4] 

21.21.13 Škatle in podobna HPEDODåD L] YDORYLWHJD SDSLUMD LQ OHSHQNH 4819.1 

21.21.14 âNDWOH LQ SRGREQD HPEDODåD L] QHYDORYLWHJD SDSLUMD LQ OHSHQNH 4819.2 

21.21.15 'UXJD SDSLUQD HPEDODåD 4819[.5 + .6] 

21.22 Gospodinjski in sanitarni izdelki iz papirja  

21.22.1 Gospodinjski in sanitarni izdelki iz papirja  

21.22.11 7RDOHWQL SDSLU� UREþNL� EULVDþH� QDPL]QL SUWL LQ VHUYLHWH L] SDSLUMD 4818[.1 - .3] 

21.22.12 ,]GHONL ]D RVHEQR KLJLHQR� REODþLOQL SUHGPHWL LQ SULERU L] SDSLUQH PDVH� SDSLUMD�
celulozne vate ipd. 

4818[.4 - .9] 

21.22.13 3ODGQML� SRVRGH� NURåQLNL� NR]DUFL L] SDSLUMD DOL OHSHQNH 4823.6 

21.23 3LVDOQH SRWUHEãþLQH L] SDSLUMD  

21.23.1 3LVDOQH SRWUHEãþLQH L] SDSLUMD  

21.23.11 Karbon papir, samokopirni in drugi kopirni papirji širine do 36 cm; matrice za 
UD]PQRåHYDQMH LSG�� SDpir, premazan z lepilom 

4816 + 4823.1 

21.23.12 3LVHPVNH RYRMQLFH� ]ORåHQH SLVHPVNH NDUWLFH� GRSLVQLFH� NRPSOHWL ]D
dopisovanje v škatlah iz lepenke 

4817 

21.23.13 'UXJ SDSLU LQ OHSHQND ]D SLVDQMH� WLVNDQMH DOL GUXJR JUDILþQR XSRUDER� WLVNDQD�

reliefna ali perforirana 
4823.5 

21.24 Tapete  

21.24.1 Tapete  

21.24.11 Tapete in podobne obloge za stene, šipe ipd. iz papirja 4814 

21.24.12 Tapete iz tekstilnih materialov 5905 
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21.25 Drugi izdelki iz papirja in lepenke  

21.25.1 Drugi izdelki iz papirja in lepenke  

21.25.11 Talne obloge na papirnati ali lepenkasti podlagi 4815 

21.25.12 Nalepke iz papirja ali lepenke 4821 

21.25.13 )LOWULUQL EORNL LQ SORãþH L] SDSLUQH PDVH 4812 

21.25.14 Narezan cigaterni papir; vretena, motki ipd.; filtrirni papir in filtrirna lepenka; 
drugi izdelki iz papirja in lepenke 

4813[.1 + .2] + 4822 + 4823[.2 
+ .4 + .7 + .9] 

22 TISKANO GRADIVO, POSNETI NOSILCI ZAPISA, 
TISKARSKE STORITVE 

 

22.1 .1-,*(� ý$623,6, ,1 '58*2 7,6.$12 *5$',92� 3261(7,
NOSILCI ZAPISA 

 

22.11 Knjige  

22.11.1 Knjige, brošure, letaki ipd., v prostih listih  

22.11.10 Knjige, brošure, letaki ipd., v prostih listih 4901.1 

22.11.2 Knjige, brošure ipd., vezane  

22.11.20 Knjige, brošure ipd., vezane 4901.99 + 4903 

22.11.3 Slovarji, zemljevidi in notni material  

22.11.31 Slovarji in enciklopedije 4901.91 

22.11.32 .DUWRJUDIVND GHOD Y NQMLåQL REOLNL 4905.91 

22.11.33 Kartografska dela, neY NQMLåQL REOLNL 4905[.1 + .99] 

22.11.34 Notni material 4904 

22.12 ýDVRSLVL� UHYLMH LQ SHULRGLþQH SXEOLNDFLMH� NL L]KDMDMR QDMPDQM
štirikrat tedensko 

 

22.12.1 ýDVRSLVL� UHYLMH LQ SHULRGLþQH SXEOLNDFLMH� NL L]KDMDMR QDMPDQM ãWLULNUDW WHGHQVNR  

22.12.10 ýDVRSLVL� UHYLMH LQ SHULRGLþQH SXEOLNDFLMH� NL L]KDMDMR QDMPDQM ãWLULNUDW WHGHQVNR 4902.1 

22.13 ýDVRSLVL� UHYLMH LQ SHULRGLþQH SXEOLNDFLMH� NL L]KDMDMR PDQM NRW
štirikrat tedensko 

 

22.13.1 ýDVRSLVL� UHYLMH LQ SHULRGLþQH SXEOLNDFLMH� NL L]KDMDMR PDQM NRW štirikrat tedensko  

22.13.10 ýDVRSLVL� UHYLMH LQ SHULRGLþQH SXEOLNDFLMH� NL L]KDMDMR PDQM NRW ãWLULNUDW
tedensko 

4902.9 

22.14 3RVQHWL QRVLOFL ]YRþQHJD ]DSLVD  

22.14.1 3RVQHWL QRVLOFL ]YRþQHJD ]DSLVD  

22.14.11 3RVQHWH JUDPRIRQVNH LQ ODVHUVNH SORãþH 8524[.1 + .32 + .99] 

22.14.12 0DJQHWQL WUDNRYL ] ]YRþQLPL ]DSLVL 8524[.51 + .52] 

22.15 5D]JOHGQLFH� þHVWLWNH� ULVEH LQ GUXJR WLVNDQR JUDGLYR  

22.15.1 5D]JOHGQLFH� þHVWLWNH� ULVEH LQ GUXJR WLVNDQR JUDGLYR  

22.15.11 Tiskane ali ilustrirane razglednice; tiskDQH þHVWLWNH LSG� 4909 

22.15.12 Tiskane slike, risbe in fotografije 4911.91 

22.15.13 Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije); tiskani koledarji 4908 + 4910 

22.2 TISKARSKE  STORITVE  

22.21 7LVNDQMH þDVRSLVRY  

22.21.1 7LVNDQMH þDVRSLVRY  

22.21.10 TiskDQMH þDVRSLVRY  

22.22 Drugo tiskanje  

22.22.1 =QDPNH� þHNL� EDQNRYFL� UHNODPQR JUDGLYR� NRPHUFLDOQL NDWDORJL LSG�� GUXJH
tiskovine 

 

22.22.11 1RYH ]QDPNH� NRONL� þHNL� EDQNRYFL LSG� 4907 

22.22.12 Reklamno gradivo, prodajni katalogi ipd. 4911.1 

22.22.13 Druge tiskovine 4911.99 
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22.22.2 Zvezki, rokovniki, knjigovodske knjige, obrazci in druge tiskovine  

22.22.20 Zvezki, rokovniki, knjigovodske knjige, obrazci in druge tiskovine 4820 

22.22.3 7LVNDQMH GUXJHJD JUDGLYD� UD]HQ þDVRSLVRY  

22.22.31 Tiskanje knjig  

22.22.32 Drugo tiskanje  

22.23 .QMLJRYHãWYR LQ NRQþQD GRGHODYD NQMLJ  

22.23.1 .QMLJRYHãWYR LQ NRQþQD GRGHODYD NQMLJ  

22.23.10 .QMLJRYHãWYR LQ NRQþQD GRGHODYD NQMLJ  

22.24 Stavljenje in izdelava tiskovnih sestavkov  

22.24.1 Stavljenje in izdelava tiskovnih sestavkov  

22.24.10 Stavljenje in izdelava tiskovnih sestavkov  

22.24.2 7LVNDUVNH SORãþH� NOLãHML� YDOML LQ SRGREQH WLVNDUVNH QDSUDYH  

22.24.20 7LVNDUVNH SORãþH� NOLãHML� YDOML LQ SRGREQH WLVNDUVNH QDSUDYH 8442.5 

22.25 Druge tiskarske storitve  

22.25.1 Druge tiskarske storitve  

22.25.10 Druge tiskarske storitve  

22.3 5$=012ä(9$1-( 3261(7,+ 126,/&(9 =$3,6$  

22.31 5D]PQRåHYDQMH ]YRþQLK ]DSLVRY  

22.31.1 5D]PQRåHYDQMH ]YRþQLK ]DSLVRY  

22.31.10 5D]PQRåHYDQMH ]YRþQLK ]DSLVRY  

22.32 5D]PQRåevanje videozapisov  

22.32.1 5D]PQRåHYDQMH YLGHR]DSLVRY  

22.32.10 5D]PQRåHYDQMH YLGHR]DSLVRY  

22.33 5D]PQRåHYDQMH UDþXQDOQLãNLK ]DSLVRY  

22.33.1 5D]PQRåHYDQMH UDþXQDOQLãNLK ]DSLVRY  

22.33.10 5D]PQRåHYDQMH UDþXQDOQLãNLK ]DSLVRY  

DF KOKS, NAFTNI DERIVATI, JEDRSKO GORIVO  

23 KOKS, NAFTNI DERIVATI, JEDRSKO GORIVO  

23.1 KOKS  

23.10 Koks  

23.10.1 Koks  

23.10.10 Koks 2704 

23.10.2 Katran iz premogov  

23.10.20 Katran iz premogov 2706 

23.2 NAFTNI DERIVATI  

23.20 Naftni derivati  

23.20.1 Bencini in olja, pridobljena iz nafte  

23.20.11 Motorni bencini 2710.00[.26 - .36] 

23.20.12 Bencinsko reaktivno gorivo za letalske turbine 2710.00.37 

23.20.13 Druga lahka olja in specialni bencini 2710.00[.1 + .21 + .25 + .39] 

23.20.14 Kerozin in drugi petroleji 2710.00[.51 + .55] 

23.20.15 'L]HOVNR JRULYR LQ GUXJD WHåND SOLQVND ROMD 2710.00.6 

23.20.16 6UHGQMH WHåND QDIWQD ROMD ]D SHWURNHPLMR 2710.00[.4 + .59] 

23.20.17 0D]XW� WHåND NXULOQD ROMD 2710.00.7 

23.20.18 Mazalna olja, druga olja 2710.00[.8 + .9] 

23.20.2 Naftni plini  

23.20.21 3URSDQ� EXWDQ� XWHNRþLQMHQD 2711[.12 + .13] 

23.20.22 (WLOHQ� SURSLOHQ� EXWLOHQ� EXWDGLHQ LQ GUXJL XWHNRþLQMHQL LQ SOLQDVWL
ogljikovodiki, surovi 

2711[.14 + .19 + .29] 
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23.20.3 Drugi naftni proizvodi  

23.20.31 Vazelini, parafini, voski in maziva 2712 

23.20.32 Naftni koks, naftni bitumen in ostali proizvodi iz nafte 2713 

23.3 JEDRSKO GORIVO  

23.30 Jedrsko gorivo  

23.30.1 Radioaktivni elementi, izotopi, ostanki  

23.30.11 Naravni uran in njegove spojine 2844.1 

23.30.12 Obogateni uran in plutonij in njune spojine 2844.2 

23.30.13 Osiromašeni uran ali plutonij in njune spojine 2844.3 

23.30.14 Radioaktivni elementi in njihovi izotopi in spojine, radioaktivni ostanki 2844.4 

23.30.2 Gorilni elementi (polnjenja) za jedrske reaktorje  

23.30.20 Gorilni elementi (polnjenja) za jedrske reaktorje 8401.3 

23.30.9 Obdelava radioaktivnih odpadkov  

23.30.90 Obdelava radioaktivnih odpadkov  

DG .(0,.$/,-(� .(0,ý1, ,='(/., ,1 80(71$ 9/$.1$  

24 .(0,.$/,-(� .(0,ý1, ,='(/., ,1 80(71$ 9/$.1$  

24.1 OSNOVNE KEMIKALIJE  

24.11 7HKQLþQL SOLQL  

24.11.1 7HKQLþQL SOLQL  

24.11.11 9RGLN� DUJRQ� åODKWQL SOLQL� GXãLN LQ NLVLN 2804[.1 - .4] 

24.11.12 Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinami 2811[.21 + .29] 

24.11.13 8WHNRþLQMHQ Dli stisnjen zrak 2851.00.3 

24.12 Barvila in pigmenti  

24.12.1 Oksidi, peroksidi in hidroksidi  

24.12.11 Cinkovi in titanovi oksidi 2817 + 2823 

24.12.12 .URPRYL� PDQJDQRYL� VYLQþHYL LQ EDNURYL RNVLGL 2819 + 2820 + 2824 + 2825.5 

24.12.13 Drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi 2821 + 2822 + 2825[.2 - .4 + 
.6 - .9] 

24.12.2 Organska barvila, pigmenti in strojila  

24.12.21 6LQWHWLþQD RUJDQVND EDUYLOD 3204 + 3205 

24.12.22 6WURMLOD� WDQLQL� EDUYLOD UDVWOLQVNHJD LQ åLYDOVNHJD L]YRUD 3201 + 3203 

24.12.23 6LQWHWLþQD RUJDQVND LQ DQRUJDQVND VWURMLOD 3202 

24.12.24 Druga barvila, pigmenti, luminofori 3206 

24.13 Druge osnovne anorganske kemikalije  

24.13.1 .HPLþQL HOHPHQWL� DQRUJDQVNH NLVOLQH LQ VSRMLQH  

24.13.11 Nekovine 2801 - 2803 + 2804[.5 - .9] 

24.13.12 +DORJHQVNH LQ åYHSORYH VSRMLQH QHNRYLQ 2812 + 2813 

24.13.13 Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine; kovine redkih zemelj; skandij, itrij; 
åLYR VUHEUR 

2805 

24.13.14 Klorovodik; oleum; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline; silicijev in 
åYHSORY GLRNVLG 

2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 
2811[.1 + .22 + .23] 

24.13.15 Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske 
soli 

2815 + 2816 + 2818.3 + 
2825.1 

24.13.2 Kovinski halogenidi, hipokloriti, klorati in perklorati  

24.13.21 Kovinski halogenidi 2826 + 2827[.2 - .6] 

24.13.22 Hipokloriti, klorati in perklorati 2828 + 2829 

24.13.3 6ROL åYHSORYLK� IRVIRURYLK� GXãLNRYLK� RJOMLNRYLK NLVOLQ  

24.13.31 6ROL åYHSORYLK NLVOLQ 2830 - 2833 

24.13.32 Soli fosforovih kislin; soli dušikovih kislin 2834[.22 + .29] + 2835 
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24.13.33 Karbonati 2836[.2 - .9] 

24.13.4 Soli kovinskih kislin  

24.13.41 Oksi- in peroksi soli kovinskih kislin; plemenite kovine v koloidnem stanju ali 
amalgamih 

2841 + 2843 

24.13.42 Destilirana voda, klorcian, amalgami navadnih kovin 2851.00[.1 + .9] 

24.13.5 ,]RWRSL� YRGLNRY SHURNVLG� NDUELGL� SLH]RHOHNWULþQL NUHPHQ LQ GUXJH RVQRYQH
anorganske kemikalije 

 

24.13.51 Izotopi in njihove spojine 2845 

24.13.52 Cianidi, fulminati, cianati; silikati; borati; druge soli anorganskih kislin 2837 - 2840 + 2842 

24.13.53 Vodikov peroksid 2847 

24.13.54 Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi in boridi 2848 - 2850 

24.13.55 Spojine kovin redkih zemelj, itrija ali skandija 2846 

24.13.56 5DILQLUDQR åYHSOR �UD]HQ VXEOLPLUDQHJD� SUHFLSLWLUDQHJD LQ NRORLGDOQHJD� 2503.00.9 

24.13.57 äJDQL åHOH]RYL SLULWL 2601.2 

24.13.58 3LH]RHOHNWULþQL NUHPHQ� GUXJL XPHWQL DOL SUHQDUHMHQL NDPQL 7104[.1 + .2] 

24.14 Druge osnovne organske kemikalije  

24.14.1 Ogljikovodiki in njihovi derivati  

24.14.11 $FLNOLþQL RJOMLNRYRGLNL 2901 

24.14.12 &LNOLþQL RJOMLNRYRGLNL 2902 

24.14.13 .ORULUDQL GHULYDWL DFLNOLþQLK RJOMLNRYRGLNRY 2903[.1 + .2] 

24.14.14 Sulfonirani, nitrirani ali nitrozirani derivati ogljikovodikov 2904 

24.14.15 Drugi derivati ogljikovodikov 2903[.3 - .6] 

24.14.2 Alkoholi� IHQROL LQ QMLKRYL GHULYDWL� LQGXVWULMVNL PDãþREQL DONRKROL  

24.14.21 ,QGXVWULMVNL PDãþREQL DONRKROL 3823.7 

24.14.22 Monohidroksilni alkoholi 2905[.1 + .2] 

24.14.23 'LROL� SROLDONRKROL� FLNOLþQL DONRKROL LQ QMLKRYL GHULYDWL 2905[.3 + .41 - .44 + .49 + .5] 
+ 2906 

24.14.24 Fenoli; fenolnialkoholi in njihovi derivati 2907 + 2908 

24.14.3 ,QGXVWULMVNH PRQRNDUERQVNH PDãþREQH NLVOLQH� NDUERQVNH NLVOLQH LQ QMLKRYL
derivati 

 

24.14.31 ,QGXVWULMVNH PRQRNDUERQVNH PDãþREQH NLVOLQH 3823.1 

24.14.32 1DVLþHQH DFLNOLþQH PRQRNDUERQVNH NLVOLQH LQ QMLKRYL GHULYDWL 2915 

24.14.33 1HQDVLþHQH PRQRNDUERQVNH� FLNODQVNH� FLNOHQVNH DOL FLNORWHUSHQVNH DFLNOLþQH
polikarbonske kisline in njihovi derivati 

2916 + 2917[.1 + .2] 

24.14.34 Aromatske polikarbonske in karbonske kisline z dodatno kisikovo funkcijo; 
njihovi derivati 

2917.3 + 2918[.1 + .29 + .3 + 
.9] 

24.14.4 Organske spojine z dušikovimi funkcijami  

24.14.41 Spojine z aminskimi funkcijami 2921 

24.14.42 Amino spojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kisline 2922[.1 - .3 + .43 + .49 + .5] 

24.14.43 Ureini; spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo; njihovi 
derivati 

2924.21 + 2925 + 2926 

24.14.44 Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami 2927 - 2929 

24.14.5 2UJDQVNH åYHSORYH VSRMLQH LQ GUXJH RUJDQVNR-anorganske spojine; druge 
KHWHURFLNOLþQH VSRMLQH 

 

24.14.51 2UJDQVNH åYHSORYH LQ GUXJH RUJDQVNR-anorganske spojine; 2930 + 2931 

24.14.52 'UXJH KHWHURFLNOLþQH VSRMLQH 2932[.1 + .21 + .9] + 2933[.29 
+ .3 + .4 + .61 + .7 + .9] + 
2934[.1 + .2 + .9] 

24.14.53 Estri fosforne kisline in estri drugih anorganskih kislin in njihove soli; njihovi 
derivati 

2919 + 2920 
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24.14.6 Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali; druge organske spojine  

24.14.61 Spojine z aldehidno funkcijo 2912 + 2913 

24.14.62 Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo 2914 

24.14.63 Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivati 2909 - 2911 

24.14.64 Drugi encimi in organske spojine 2942 + 3507 

24.14.7 Derivati rastlinskih smol, lesno oglje, fenoli, benzen, kreozotna olja in druge 
osnovne organske kemikalije 

 

24.14.71 Derivati rastlinskih smol 3802.9 + 3803 + 3805 - 3807 

24.14.72 Lesno oglje 4402 

24.14.73 Fenoli, benzen, kreozotna olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo 
premogovega katrana 

2707 + 2708 

24.14.8 /XåQLFH L] SURL]YRGQMH OHVQH FHOXOR]H  

24.14.80 /XåQLFH L] SURL]YRGQMH OHVQH FHOXOR]H 3804 

24.15 Gnojila in dušikove spojine  

24.15.1 Dušikova kislina; sulfonitritna kislina; amoniak  

24.15.10 Dušikova kislina; sulfonitritna kislina; amoniak 2808 + 2814 

24.15.2 Amonijev klorid (salmiak); nitriti; kalijevi nitrati; triamonijevi fosfati; amonijevi 
karbonati 

 

24.15.20 Amonijev klorid (salmiak); nitriti; kalijevi nitrati; triamonijevi fosfati; 
amonijevi karbonati 

2827.1 + 2834[.1 + .21] + 
2836.1 

24.15.3 'XãLNRYD JQRMLOD� PLQHUDOQD DOL NHPLþQD  

24.15.30 'XãLNRYD JQRMLOD� PLQHUDOQD DOL NHPLþQD 3102[.1 - .4 + .6 - .9] 

24.15.4 )RVIDWQD JQRMLOD� PLQHUDOQD DOL NHPLþQD  

24.15.40 )RVIDWQD JQRMLOD� PLQHUDOQD DOL NHPLþQD 3103 

24.15.5 Kalijeva gnojila, mineralnaDOL NHPLþQD  

24.15.50 .DOLMHYD JQRMLOD� PLQHUDOQD DOL NHPLþQD 3104[.2 - .9] 

24.15.6 'UXJD åLYDOVND DOL UDVWOLQVND JQRMLOD� NRPSRVW  

24.15.60 'UXJD åLYDOVND DOL UDVWOLQVND JQRMLOD� NRPSRVW 3101 

24.15.7 Natrijev nitrat  

24.15.70 Natrijev nitrat 3102.5 

24.15.8 Druga gnojila  

24.15.80 Druga gnojila 3105 

24.16 3ODVWLþQH PDVH Y SULPDUQLK REOLNDK  

24.16.1 Polietileni v primarnih oblikah  

24.16.10 Polietileni v primarnih oblikah 3901 

24.16.2 Polimeri stirena v primarnih oblikah  

24.16.20 Polimeri stirena v primarnih oblikah 3903 

24.16.3 Polimeri vinilklorida ali drugi halogenirani olefini v primarnih oblikah  

24.16.30 Polimeri vinilklorida ali drugi halogenirani olefini v primarnih oblikah 3904 

24.16.4 Polietri in poliestri; polikarbonati; alkidne in epoksidne smole  

24.16.40 Polietri in poliestri; polikarbonati; alkidne in epoksidne smole 3907 

24.16.5 'UXJH SODVWLþQH PDVH Y SULPDUQLK REOLNDK  

24.16.51 Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah 3902 

24.16.52 Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugih vinilnih polimerov, v 
primarnih oblikah 

3905 

24.16.53 Akrilni polimeri, v primarnih oblikah 3906 

24.16.54 Poliamidi v primarnih oblikah 3908 

24.16.55 6HþQLQVNH �XUHD� VPROH� WLRXUHD VPROH LQ PHODPLQVNH VPROH� Y SULPDUQLK
oblikah 

3909[.1 + .2] 

24.16.56 Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah 3909[.3 - .5] 
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24.16.57 Silikoni v primarnih oblikah 3910 

24.16.58 'UXJH SODVWLþQH PDVH Y SULPDUQLK REOLNDK 3911 - 3914 

24.16.6 2GSDGNL LQ RVWDQNL L] SODVWLþQLK PDV  

24.16.60 2GSDGNL LQ RVWDQNL L] SODVWLþQLK PDV 3915 

24.17 6LQWHWLþQL NDYþXN  

24.17.1 SinteWLþQL NDYþXN  

24.17.10 6LQWHWLþQL NDYþXN 4002 

24.2 5$=.8ä,/$� 3(67,&,', ,1 '58*, $*52.(0,ý1, ,='(/.,  

24.20 5D]NXåLOD� SHVWLFLGL LQ GUXJL DJURNHPLþQL L]GHONL  

24.20.1 5D]NXåLOD� SHVWLFLGL LQ GUXJL DJURNHPLþQL L]GHONL  

24.20.11 Insekticidi 3808.1 

24.20.12 Herbicidi 3808.30[.1 + .2] 

24.20.13 Sredstva zoper klitje; regulatorji rasti rastlin 3808.30[.3 + .9] 

24.20.14 5D]NXåLOD 3808.4 

24.20.15 Fungicidi; rodenticidi in podobni proizvodi ipd. 3808[.2 + .9] 

24.3 BARVE, LAKI IN PODOBNI PREMAZI, TISKARSKE BARVE IN KITI  

24.30 Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti  

24.30.1 Premazna sredstva na osnovi polimerov  

24.30.11 Premazna sredstva na osnovi  polimerov, v vodnem mediju 3209 

24.30.12 Premazna sredstva na osnovi polimerov, v nevodnem mediju 3208 

24.30.2 Druga premazna sredstva, pigmenti, kiti ipd., slikarske in tiskarske barve  

24.30.21 3ULSUDYOMHQL SLJPHQWL� PRWQLOQD VUHGVWYD� VWHNODVWL HPDMOL� JOD]XUH� ORãþL LSG� 3207 

24.30.22 Druga premazna sredstva; kiti in tesnilne mase, organska topila 3210 - 3212 + 3214 + 3814 

24.30.23 Slikarske barve, šolske barvice ipd. 3213 

24.30.24 Tiskarske barve 3215.1 

24.4 FARMACEVTSKE SUROVINE IN PREPARATI  

24.41 Farmacevtske surovine  

24.41.1 Salicilne kisline, njihove soli in estri  

24.41.10 Salicilne kisline, njihove soli in estri 2918[.21 - .23] 

24.41.2 Lizin, glutaminska kislina in njihove soli; kvaternarne amonijeve soli in 
hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati in njihove soli 

 

24.41.20 Lizin, glutaminska kislina in njihove soli; kvaternarne amonijeve soli in 
hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati in njihove soli 

2922[.41 + .42] + 2923 + 
2924[.1 + .22 + .29] 

24.41.3 /DNWRQL� KHWHURFLNOLþQH VSRMLQH ] GXãLNRYLPL KHWHURDWRPL� VSRMLQH V IHQRWLD]LQRYLP
REURþHP� VXOIRQDPLGL 

 

24.41.31 /DNWRQL� KHWHURFLNOLþQH VSRMLQH ] GXãLNRYLPL KHWHURDWRPL� VSRMLQH V
fenotiazinovimREURþHP 

2932.29 + 2933[.1 + .21 + .5 + 
.69] + 2934.3 

24.41.32 Sulfonamidi 2935 

24.41.4 .HPLþQR þLVWL VODGNRUML� VODGNRUQL HWUL� HVWUL LQ QMLKRYH VROL  

24.41.40 .HPLþQR þLVWL VODGNRUML� VODGNRUQL HWUL� HVWUL LQ QMLKRYH VROL 2940 

24.41.5 Provitamini, vitamini in hormoni; glikozidi in rastlinski alkaloidi in njihovi 
derivati; antibiotiki 

 

24.41.51 Provitamini, vitamini in njihovi derivati 2936 

24.41.52 Hormoni in njihovi derivati; drugi steroidi, uporabljeni kot hormoni 2937 

24.41.53 Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivati 2938 + 2939 

24.41.54 Antibiotiki 2941 

24.41.6 äOH]H LQ GUXJL RUJDQL� QMLKRYL HNVWUDNWL LQ GUXJH þORYHãNH DOL åLYDOVNH VXEVWDQFH  

24.41.60 äOH]H LQ GUXJL RUJDQL� QMLKRYL HNVWUDNWL LQ GUXJH þORYHãNH DOL åLYDOVNH VXEVWDQFH 3001 + 3002.9 

24.42 Farmacevtski preparati  

24.42.1 Zdravila  
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24.42.11 ZdravilD� YVHEXMRþD SHQLFLOLQH LQ GUXJH DQWLELRWLNH 3003[.1 + .2] + 3004[.1 + .2] 

24.42.12 =GUDYLOD� YVHEXMRþD KRUPRQH� EUH] DQWLELRWLNRY 3003.3 + 3004.3 

24.42.13 =GUDYLOD� YVHEXMRþD DONDORLGH DOL QMLKRYH GHULYDWH� EUH] KRUPRQRY DOL
antibiotikov 

3003[.4 + .9] + 3004[.4 - .9] 

24.42.2 Drugi farmacevtski izdelki  

24.42.21 Antiserumi in cepiva 3002[.1 - .3] 

24.42.22 .HPLþQL NRQWUDFHSFLMVNL SUHSDUDWL QD RVQRYL KRUPRQRY DOL VSHUPLFLGRY 3006.6 

24.42.23 Zobni cement in drugi farmacevtski preparati 3006[.2 - .4] 

24.42.24 /HSOMLYH REYH]H� NLUXUãNL NDWJXW LSG�� RPDULFH ]D SUYR SRPRþ 3005 + 3006[.1 + .5] 

24.5 */,&(5,1� 0,/$ ,1 '(7(5*(17,� ý,67,/$ ,1 /2âý,/$�
PARFUMI IN LEPOTILNA SREDSTVA 

 

24.51 *OLFHULQ� PLOD LQ GHWHUJHQWL� þLVWLOD LQ ORãþLOD  

24.51.1 Glicerin  

24.51.10 Glicerin 1520 + 2905.45 

24.51.2 Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila)  

24.51.20 Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila) 3402.1 

24.51.3 Milo, detergenti  

24.51.31 Milo 3401 

24.51.32 Detergenti 3402[.2 + .9] 

24.51.4 /RãþLOD� voski, sredstva za odišavljanje prostorov  

24.51.41 Sredstva za odišavljanje prostorov 3307.4 

24.51.42 Umetni in pripravljeni voski 3404 

24.51.43 /RãþLOD LQ NUHPH ]D REXWHY� SRKLãWYR� WOD� YR]LOD� VWHNOR LQ NRYLQH 3405[.1 - .3 + .9] 

24.51.44 ýLVWLOQH SDVWH LQ SUDãNL WHU GUXJD VUHGVWYD ]D þLãþHQMH ] GUJQMHQMHP 3405.4 

24.52 Parfumi in toaletna sredstva  

24.52.1 Parfumi in toaletna sredstva  

24.52.11 Parfumi in toaletne vodice 3303 

24.52.12 6UHGVWYD ]D OLþHQMH XVWQLF LQ RþL 3304[.1 + .2] 

24.52.13 Sredstva za nego rok in nog 3304.3 

24.52.14 3UDãNL ]D NR]PHWLþQR DOL WRDOHWQR UDER 3304.91 

24.52.15 'UXJD OHSRWLOQD VUHGVWYD LQ NUHPH ]D QHJR NRåH 3304.99 

24.52.16 Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje las 3305[.1 - .3] 

24.52.17 Drugi lotioni in sredstva za nego las 3305.9 

24.52.18 Sredstva za ustno ali zobno higieno 3306 

24.52.19 %ULYVNL SUHSDUDWL� GHRGRUDQWL� GUXJD NR]PHWLþQD LQ WRDOHWQD VUHGVWYD 3307[.1 - .3 + .9] 

24.6 '58*, .(0,ý1, ,='(/.,  

24.61 Razstreliva  

24.61.1 Razstreliva  

24.61.11 Smodnik in pripravljena razstreliva 3601 + 3602 

24.61.12 9åLJDOQH YUYLFH� GHWRQDWRUML LSG� 3603 

24.61.13 3LURWHKQLþQL L]GHONL ]D RJQMHPHWH 3604.1 

24.61.14 6LJQDOQH UDNHWH LQ GUXJL SLURWHKQLþQL L]GHONL 3604.9 

24.62 /HSLOD LQ åHODWLQH  

24.62.1 LepLOD LQ åHODWLQH  

24.62.10 /HSLOD LQ åHODWLQH 3501.9 + 3502[.2 + .9] + 3503 
+ 3505.2 + 3506 

24.63 (WHULþQD ROMD� PHãDQLFH GLãDY  

24.63.1 (WHULþQD ROMD� PHãDQLFH GLãDY  

24.63.10 (WHULþQD ROMD� PHãDQLFH GLãDY 3301 + 3302 



Uradni list Republike Slovenije Št. 70 / 8. 8. 2000 / Stran 8725 
 
 

24.64 )RWRJUDIVNL NHPLþQL PDWHUial  

24.64.1 )RWRJUDIVNH SORãþH� ILOPL� IRWRJUDIVNL SDSLU� NHPLþQL SUHSDUDWL ]D IRWRJUDIVNH
namene 

 

24.64.11 )RWRJUDIVNH SORãþH� ILOPL� IRWRJUDIVNL SDSLU 3701 - 3703 

24.64.12 .HPLþQL SUHSDUDWL ]D IRWRJUDIVNH QDPHQH 3707 

24.65 Neposneti nosilci zapisov  

24.65.1 Neposneti nosilci zapisov  

24.65.10 Neposneti nosilci zapisov 8523 

24.66 .HPLþQR PRGLILFLUDQH PDãþREH� þUQLOD� UHDJHQWL LQ DGLWLYL WHU GUXJL
NHPLþQL L]GHONL 

 

24.66.1 .HPLþQR PRGLILFLUDQH åLYDOVNH DOL UDVWOLQVNH PDãþREH LQ ROMD  

24.66.10 KemiþQR PRGLILFLUDQH åLYDOVNH DOL UDVWOLQVNH PDãþREH LQ ROMD 1518 

24.66.2 ýUQLOD LQ WXãL� UD]HQ WLVNDUVNLK  

24.66.20 ýUQLOD LQ WXãL� UD]HQ WLVNDUVNLK 3215.9 

24.66.3 Mazalni preparati; dodatki za mineralna olja; sredstva proti zamrzovanju  

24.66.31 Mazalni preparati 3403 

24.66.32 Preparati zoper detonacijo; dodatki za mineralna olja 3811 

24.66.33 7HNRþLQH ]D KLGUDYOLþQH ]DYRUH� VUHGVWYD SURWL ]DPU]RYDQMX 3819 + 3820 

24.66.4 5HDJHQWL� DGLWLYL� NDWDOL]DWRUML LQ GUXJL NHPLþQL L]GHONL   

24.66.41 Peptoni ter GUXJH SURWHLQVNH VQRYL LQ QMLKRYL GHULYDWL� NRåQL SUDK 3504 

24.66.42 Mase za oblikovanje, tudi za zobno protetiko; polnila za gasilne naprave; 
GLDJQRVWLþQL LQ ODERUDWRULMVNL UHDJHQWL LSG� 

3407 + 3813 + 3821 + 3822 

24.66.43 .HPLþQL HOHPHQWL LQ VSRMLQH� GRpirane, za uporabo v elektroniki 3818 

24.66.44 Aktivno oglje 3802.1 

24.66.45 Sredstva za dodelavo, za pospeševanje barvanja ipd., za tekstil, papir, usnje 
ipd. 

3809 

24.66.46 3UHSDUDWL ]D GHNDSLUDQMH� YDUMHQMH� VWDELOL]DWRUML LSG� ]D SODVWLþQH PDVH LQ JXmo, 
katalizatorji 

3810 + 3812 + 3815 + 3817 

24.66.47 Veziva za livarske kalupe 3824[.1 - .4 + .6] 

24.66.48 Anorganska topila, antikorozijski preparati, sredstva za galvaniziranje in drugi 
NHPLþQL L]GHONL 

3824[.7 + .9] 

24.7 80(71$ ,1 6,17(7,ý1$ 9/$.1$  

24.70 8PHWQD LQ VLQWHWLþQD YODNQD  

24.70.1 6LQWHWLþQD YODNQD  

24.70.11 3UDPHQL LQ UH]DQD YODNQD L] VLQWHWLþQLK ILODPHQWRY� QHPLNDQD DOL QHþHVDQD 5501 + 5503 

24.70.12 Preja velike jakosti iz poliamidov ali poliestrov 5402[.1 + .2] 

24.70.13 TekstruriranD HQRQLWQD VLQWHWLþQD SUHMD 5402[.3 - .5] 

24.70.14 6LQWHWLþQL PRQRILODPHQW LQ WUDNRYL LSG� 5404 

24.70.2 Umetna vlakna  

24.70.21 3UDPHQL LQ UH]DQD YODNQD L] XPHWQLK ILODPHQWRY� QHPLNDQD DOL QHþHVDQD 5502 + 5504 

24.70.22 Preja velike jakosti iz viskoznega rajona 5403.1 

24.70.23 Teksturirana in enonitna preja iz umetnih filamentov 5403[.2 + .3] 

24.70.24 Umetni monofilamenti 5405 

24.70.3 2GSDGNL L] XPHWQLK DOL VLQWHWLþQLK YODNHQ  

24.70.30 2GSDGNL L] XPHWQLK DOL VLQWHWLþQLK YODNHQ 5505 
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DH IZDELKI IZ G 80( ,1 3/$67,ý1,+ 0$6  

25 ,='(/., ,= *80( ,1 3/$67,ý1,+ 0$6  

25.1 IZDELKI IZ GUME  

25.11 3ODãþL LQ ]UDþQLFH ]D YR]LOD  

25.11.1 1RYL SODãþL LQ ]UDþQLFH ]D YR]LOD  

25.11.11 1RYL SODãþL ]D RVHEQH DYWRPRELOH 4011.1 

25.11.12 1RYL SODãþL ]D PRWRUQD NROHVD in dvokolesa 4011[.4 + .5] 

25.11.13 1RYL SODãþL ]D DYWREXVH� WRYRUQMDNH LQ OHWDOD 4011[.2 + .3] 

25.11.14 3ODãþL ]D NPHWLMVNH VWURMH� GUXJL QRYL SODãþL 4011.9 

25.11.15 =UDþQLFH� SROQH JXPH� JXPH ] ]UDþQLPL NRPRUDPL� ]DPHQOMLYL ãþLWQLNL 4012.9 + 4013 

25.11.16 3URILOLUDQL WUDNRYL ]D SURWHNWLUDQMH SODãþHY 4006.1 

25.11.2 5DEOMHQH ]UDþQLFH LQ SODãþL  

25.11.20 5DEOMHQH ]UDþQLFH LQ SODãþL 4012.2 

25.12 3URWHNWLUDQL SODãþL  

25.12.1 3URWHNWLUDQL SODãþL  

25.12.10 3URWHNWLUDQL SODãþL 4012.1 

25.13 Drugi izdelki iz gume  

25.13.1 5HJHQHULUDQD JXPD Y SULPDUQLK REOLNDK DOL Y SORãþDK� OLVWLK DOL WUDNRYLK  

25.13.10 5HJHQHULUDQD JXPD Y SULPDUQLK REOLNDK DOL Y SORãþDK� OLVWLK DOL WUDNRYLK 4003 

25.13.2 1HYXONDQL]LUDQL NDYþXN LQ L]GHONL L] QMHJD� JXPHQH QLWL� NRUG� SORãþH� OLVWL� WUDNRYL�
palice in profili, razen iz trde gume 

 

25.13.20 1HYXONDQL]LUDQL NDYþXN LQ L]GHONL L] QMHJD� JXPHQH QLWL� NRUG� SORãþH� OLVWL�
trakovi, palice in profili, razen iz trde gume 

4005 + 4006.9 + 4007 + 4008 

25.13.3 Gumene cevi, razen iz trde gume  

25.13.30 Gumene cevi, razen iz trde gume 4009 

25.13.4 Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.  

25.13.40 Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd. 4010 

25.13.5 Gumirane tekstilne tkanine, razen korda za avtomobilske plašþH  

25.13.50 *XPLUDQH WHNVWLOQH WNDQLQH� UD]HQ NRUGD ]D DYWRPRELOVNH SODãþH 5906 

25.13.6 *XPHQL REODþLOQL SUHGPHWL LQ GRGDWNL� UD]HQ L] WUGH JXPH  

25.13.60 *XPHQL REODþLOQL SUHGPHWL LQ GRGDWNL� UD]HQ L] WUGH JXPH 4015 

25.13.7 Drugi gumeni izdelki; trda guma, izdelki iz trde gume  

25.13.71 Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki, razen iz trde gume 4014 

25.13.72 *XPHQH WDOQH REORJH� SUHYOHNH� SUHGSUDåQLNL� UD]HQ L] WUGH DOL SHQDVWH JXPH 4016.91 

25.13.73 Drugi gumeni izdelki; trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje 4016[.1 + .92 - .99] + 4017 

25.13.8 Odpadki in ostanki iz mehke gume  

25.13.80 Odpadki in ostanki iz mehke gume 4004 

25.2 ,='(/., ,= 3/$67,ý1,+ 0$6  

25.21 3ORãþH� OLVWL� IROLMH� FHYL LQ SURILOL L] SODVWLþQLK PDV  

25.21.1 MonofilamenWL V SUHPHURP QDG � PP� SDOLFH LQ SURILOL L] SODVWLþQLK PDV  

25.21.10 0RQRILODPHQWL V SUHPHURP QDG � PP� SDOLFH LQ SURILOL L] SODVWLþQLK PDV 3916 

25.21.2 &HYL LQ ILWLQJL L] SODVWLþQLK PDV  

25.21.21 8PHWQD þUHYD L] VWUMHQLK EHOMDNRYLQ DOL FHOXOR]QLK PDWHrialov, toge cevi iz 
SODVWLþQLK PDV 

3917[.1 + .2] 

25.21.22 'UXJH FHYL LQ ILWLQJL L] SODVWLþQLK PDV 3917[.3 + .4] 

25.21.3 3ORãþH� OLVWL� ILOPL� IROLMH LQ WUDNRYL L] SODVWLþQLK PDV� QHRMDþDQL DOL QHNRPELQLUDQL ]
drugimi  materiali 

 

25.21.30 3ORãþH� OLVWL� ILOPL� IROLMH LQ WUDNRYL L] SODVWLþQLK PDV� QHRMDþDQL DOL
nekombinirani z drugimi materiali 

3920 
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25.21.4 'UXJH SORãþH� OLVWL� ILOPL� IROLMH LQ WUDNRYL L] SODVWLþQLK PDV  

25.21.41 'UXJH SORãþH� OLVWL� ILOPL� WUDNRYL LQ IROLMH L] SODVWLþQLK PDV� FHOLþDVte strukture 3921.1 

25.21.42 'UXJH SORãþH� OLVWL� ILOPL� IROLMH LQ WUDNRYL L] SODVWLþQLK PDV� QHFHOLþDVWH
strukture 

3921.9 

25.22 (PEDODåD L] SODVWLþQLK PDV  

25.22.1 (PEDODåD L] SODVWLþQLK PDV  

25.22.11 9UHþH LQ YUHþNH L] SROLPHURY HWLOHQD 3923.21 

25.22.12 9UHþH LQ YUHþNH L] GUXJLK SODVWLþQLK PDV� UD]HQ HWLOHQVNLK 3923.29 

25.22.13 âNDWOH� ]DERML LQ SRGREQL L]GHONL L] SODVWLþQLK PDV 3923.1 

25.22.14 %DORQL� SODVWHQNH LQ SRGREQL L]GHONL L] SODVWLþQLK PDV 3923.3 

25.22.15 Pokrovi in drugi izdelki za pakirDQMH� L] SODVWLþQLK PDV 3923[.4 - .9] 

25.23 ,]GHONL L] SODVWLþQLK PDV ]D JUDGEHQLãWYR  

25.23.1 ,]GHONL L] SODVWLþQLK PDV ]D JUDGEHQLãWYR� UD]HQ PRQWDåQLK ]JUDGE  

25.23.11 7DOQH� VWHQVNH DOL VWURSQH REORJH� Y ]YLWNLK DOL Y SORãþDK� L] SODVWLþQLK PDV 3918 

25.23.12 .RSDOQH NDGL� XPLYDOQLNL� VWUDQLãþQH ãNROMNH LQ SRGREQL VDQLWDUQL L]GHONL� L]
SODVWLþQLK PDV 

3922 

25.23.13 Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino nad 300 l, iz 
SODVWLþQLK PDV 

3925.1 

25.23.14 Vrata, okna, podboji, rolete, VHQþQLNL WHU SRGREQL L]GHONL LQ QMLKRYL GHOL� L]
SODVWLþQLK PDV 

3925[.2 + .3] 

25.23.15 'UXJL L]GHONL L] SODVWLþQLK PDV ]D JUDGEHQLãWYR 3925.9 

25.23.2 0RQWDåQH ]JUDGEH L] SODVWLþQLK PDV  

25.23.20 0RQWDåQH ]JUDGEH L] SODVWLþQLK PDV 9406.00.9ex 

25.24 OblaþLOD LQ GUXJL L]GHONL L] SODVWLþQLK PDV  

25.24.1 2EODþLOD LQ REODþLOQL GRGDWNL� L] SODVWLþQLK PDV  

25.24.10 2EODþLOD LQ REODþLOQL GRGDWNL� L] SODVWLþQLK PDV 3926.2 

25.24.2 'UXJL L]GHONL L] SODVWLþQLK PDV  

25.24.21 6DPROHSLOQL WUDNRYL� SORãþH� SDVRYL� Oisti, filmi, folije v zvitkih in drugih ravnih 
REOLNDK� ãLULQH GR �� FP� L] SODVWLþQLK PDV 

3919.1 

25.24.22 'UXJL VDPROHSLOQL WUDNRYL� SORãþH� SDVRYL� OLVWL� ILOPL� IROLMH� Y ]YLWNLK DOL GUXJLK
UDYQLK REOLNDK� L] SODVWLþQLK PDV 

3919.9 

25.24.23 Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki iz 
SODVWLþQLK PDV 

3924 

25.24.24 'HOL ]D VYHWLONH LSG�� L] SODVWLþQLK PDV 9405.92 

25.24.25 ýHODGH� NDSH LQ GUXJD SRNULYDOD L] JXPH DOL SODVWLþQLK PDV 6506[.1 + .91] 

25.24.26 Izolirni deli]D HOHNWULþQH QDSUDYH� L] SODVWLþQLK PDV 8547.2 

25.24.27 3LVDUQLãNL LQ ãROVNL SULERU L] SODVWLþQLK PDV 3926.1 

25.24.28 Okovje in pribor za pohištvo, karoserije ipd., kipci in drugi okrasni predmeti, iz 
SODVWLþQLK PDV 

3926[.3 - .9] 

25.24.9 Deli naprav, L] SODVWLþQLK PDV  

25.24.90 'HOL QDSUDY� L] SODVWLþQLK PDV  

DI DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKI  

26 DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKI  

26.1 STEKLO IN STEKLENI IZDELKI  

26.11 Ravno steklo, neobdelano  

26.11.1 Ravno steklo, neobdelano  

26.11.11 LitR VWHNOR� YDOMDQR� YOHþHQR DOL SLKDQR� Y SORãþDK� WRGD GUXJDþH QHREGHODQR 7003 + 7004 

26.11.12 )ORDWQR VWHNOR LQ SRYUãLQVNR EUXãHQR DOL SROLUDQR VWHNOR Y SORãþDK� WRGD GUXJDþH
neobdelano 

7005 
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26.12 Oblikovano in obdelano ravno steklo  

26.12.1 Oblikovano in obdelano ravno steklo  

26.12.11 6WHNOR Y SORãþDK� XSRJQMHQR� ] REGHODQLPL URERYL� JUDYLUDQR� OXNQMDQR�

HPDMOLUDQR DOL GUXJDþH REGHODQR� WRGD QHXRNYLUMHQR DOL PRQWLUDQR 
7006 

26.12.12 Varnostno steklo 7007 

26.12.13 6WHNOHQD RJOHGDOD� YHþSODVWQL SDQelni elementi za izolacijo, iz stekla 7008 + 7009 

26.13 Votlo steklo  

26.13.1 Votlo steklo  

26.13.11 6WHNOHQLFH LQ GUXJD VWHNOHQD HPEDODåD �UD]HQ DPSXO�� ]DPDãNL� SRNURYL L]
stekla 

7010[.2 + .9] 

26.13.12 Stekleni kozarci 7013.2 

26.13.13 Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla ali steklene 
keramike 

7013[.1 + .3 + .9] 

26.13.14 6WHNOHQL YORåNL ]D WHUPRYNH DOL GUXJH YDNXXPVNH SRVRGH 7012 

26.14 Steklena vlakna  

26.14.1 Steklena vlakna  

26.14.11 Prameni, roving preja in rezane niti iz steklenih vlaken 7019.1 

26.14.12 .RSUHQD �YRDO�� PUHåH� PDW� SORãþH LQ GUXJL L]GHONL L] VWHNOHQLK YODNHQ� UD]HQ
tkanin 

7019[.3 + .9] 

26.15 'UXJR VWHNOR� REGHODQR� WXGL WHKQLþQD VWHNOHQLQD  

26.15.1 Drugi stekleni polizdelki  

26.15.11 Steklene krogle, palice, cevi, neobdelane; stekleni odpadki in ostanki 7001 + 7002 

26.15.12 %ORNL� RSHNH� SORãþLFH LQ GUXJL L]GHONL L] VWHNOD ]D JUDGEHQLãWYR �YLWUDåQR�
YHþFHOLþQR� SHQDVWR VWHNOR LSG�� 

7016.9 

26.15.2 7HKQLþQD VWHNOHQLQD� GUXJL L]GHONL L] VWHNOD  

26.15.21 6WHNOHQL GHOL ]D åDUQLFH� NDWRGQH FHYL LSG� 7011 

26.15.22 6WHNOD ]D XUH LQ RþDOD� RSWLþQR QHREGHODQD 7015 

26.15.23 Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule 7010.1 + 7017 

26.15.24 Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd. 9405.91 

26.15.25 6WHNOHQL HOHNWULþQL L]RODWRUML 8546.1 

26.15.26 Drugi stekleni izdelki 7014 + 7016.1 + 7018 + 7020 

26.2 .(5$0,ý1, ,='(/.,� 5$=(1 =$ *5$'%(1,â792  

26.21 .HUDPLþQL JRVSRGLQMVNL LQ RNUDVQL SUHGPHWL  

26.21.1 .HUDPLþQL JRVSRdinjski in okrasni predmeti  

26.21.11 Namizna in kuhinjska posoda, drugi gospodinjski predmeti, iz porcelana 6911 

26.21.12 Namizna in kuhinjska posoda, drugi gospodinjski predmeti, iz druge keramike 6912 

26.21.13 Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike 6913 

26.22 6DQLWDUQD NHUDPLþQD RSUHPD  

26.22.1 6DQLWDUQD NHUDPLþQD RSUHPD  

26.22.10 6DQLWDUQD NHUDPLþQD RSUHPD 6910 

26.23 .HUDPLþQL L]RODWRUML LQ L]ROLUQL GHOL  

26.23.1 .HUDPLþQL L]RODWRUML LQ L]ROLUQL GHOL  

26.23.10 .HUDPLþQL L]RODWRUML LQ L]ROLUQL GHOL 8546.2 + 8547.1 

26.24 7HKQLþQL L]GHONL L] NHUDPLNH  

26.24.1 .HUDPLþQL L]GHONL ]D ODERUDWRULMVNR� NHPLþQR DOL GUXJR WHKQLþQR XSRUDER  

26.24.11 .HUDPLþQL L]GHONL ]D ODERUDWRULMVNR� NHPLþQR DOL GUXJR WHKQLþQR XSRUDER� L]
porcelana 

6909.11 

26.24.12 .HUDPLþQL L]GHONL ]D ODERUDWRULMVNR� NHPLþQR DOL GUXJR WHKQLþQR XSRUDER� L]
druge keramike 

6909[.12 + .19] 
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26.25 .HUDPLþQL L]GHONL ]D YUWQDUVWYR LQ GUXJL L]GHONL L] NHUDPLNH� UD]HQ

za gradbeništvo 
 

26.25.1 .HUDPLþQL L]GHONL ]D YUWQDUVWYR LQ GUXJL L]GHONL L] NHUDPLNH� razen za gradbeništvo  

26.25.11 .HUDPLþQL ORQFL� NRULWD LQ SRGREQL L]GHONL ]D XSRUDER Y YUWQDUVWYX LQ
kmetijstvu 

6909.9 

26.25.12 Drugi izdelki iz keramike, razen za gradbeništvo 6914 

26.26 ,]GHONL L] RJQMHY]GUåQH NHUDPLNH  

26.26.1 ,]GHONL L] RJQMHY]GUåne keramike  

26.26.11 2SHNH� EORNL� SORãþLFH LQ GUXJL NHUDPLþQL L]GHONL L] VLOLNDWQH IRVLOQH PRNH 6901 

26.26.12 'UXJD RSHND� EORNL� SORãþLFH LQ SRGREQL JUDGEHQL L]GHONL L] RJQMHY]GUåQH
keramike 

6902 

26.26.13 2JQMHY]GUåQL FHPHQWL� PDOWH� EHWRQL LQ SRGREQe zmesi 3816 

26.26.14 1HåJDQL RJQMHY]GUåQL L]GHONL� GUXJL RJQMHY]GUåQL L]GHONL 6815.91 + 6903 

26.3 =,'1( ,1 7$/1( .(5$0,ý1( 3/2âý,&(  

26.30 =LGQH LQ WDOQH NHUDPLþQH SORãþLFH  

26.30.1 =LGQH LQ WDOQH NHUDPLþQH SORãþLFH  

26.30.10 =LGQH LQ WDOQH NHUDPLþQH SORãþLFH 6907 + 6908 

26.4 23(.$� 675(â1,.,� &(9, ,1 '58*, *5$'%(1, .(5$0,ý1,
IZDELKI  

 

26.40 2SHND� VWUHãQLNL� FHYL LQ GUXJL JUDGEHQL NHUDPLþQL L]GHONL   

26.40.1 2SHND� VWUHãQLNL� FHYL LQ GUXJL JUDGEHQL NHUDPLþQL L]GHONL   

26.40.11 .HUDPLþQD RSHND� WOakovci, zidaki 6904 

26.40.12 .HUDPLþQL VWUHãQLNL� GLPQD YRGLOD LQ GUXJD JUDGEHQD NHUDPLND 6905 

26.40.13 .HUDPLþQH FHYL� QDSHOMDYH� åOHERYL LQ FHYQL ]YH]QLNL 6906 

26.5 CEMENT, APNO IN MAVEC  

26.51 Cement  

26.51.1 Cement  

26.51.11 Cementni klinkerji 2523.1 

26.51.12 Portlandski cement, aluminatni cement in podobni cementi 2523[.2 - .9] 

26.52 Apno  

26.52.1 Apno  

26.52.10 Apno 2522 

26.53 Mavec  

26.53.1 Mavec  

26.53.10 Mavec 2520.2 

26.6 IZDELKI IZ BETONA, CEMENTA ALI MAVCA  

26.61 Betonski izdelki za gradbeništvo  

26.61.1 Betonski izdelki za gradbeništvo  

26.61.11 Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki iz betona ali umetnega 
kamna 

6810.1 

26.61.12 0RQWDåQL JUDGEHQL HOHPHQWL L] EHWRQD DOL XPHWQHJD NDPQD 6810.91 

26.61.13 Cevi iz betona ali umetnega kamna 6810.99ex 

26.61.2 0RQWDåQH VWDYEH L] EHWRQD  

26.61.20 0RQWDåQH VWDYEH L] EHWRQD 9406.00.9ex 

26.62 0DYþQL L]GHONL ]D JUDGEHQLãWYR  

26.62.1 0DYþQL izdelki za gradbeništvo  

26.62.10 0DYþQL L]GHONL ]D JUDGEHQLãWYR 6809.1 

26.63 6YHåL EHWRQ  

26.63.1 6YHåL EHWRQ  

26.63.10 6YHåL EHWRQ 3824.50.1 
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26.64 Malte  

26.64.1 Malte  

26.64.10 Malte 3824.50.9 

26.65 Izdelki iz vlaknastega cementa  

26.65.1 Izdelki iz vlaknastega cementa  

26.65.11 3ORãþH� EORNL LSG� L] UDVWOLQVNLK YODNHQ� VODPH� OHVQLK RGSDGNRY LSG��
aglomeriranih s cementom ali drugimi mineralnimi vezivi 

6808 

26.65.12 Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd. 6811 

26.66 Drugi izdelki iz mavca ali betona  

26.66.1 Drugi izdelki iz mavca ali betona  

26.66.11 'UXJL L]GHONL L] PDYFD DOL L] PDYþQLK PHãDQLF 6809.9 

26.66.12 Drugi izdelki iz betona ali umetnega kamna 6810.99ex 

26.7 OBDELAN KAMEN ZA SPOMENIKE IN ZGRADBE  

26.70 Obdelan kamen za spomenike in zgradbe  

26.70.1 Obdelan kamen za spomenike in zgradbe  

26.70.11 0DUPRU� OHKQMDN� DODEDVWHU� REGHODQ� UH]DQ DOL åDJDQ� ]D VSRPHQLNH LQ ]JUDGEH 6802[.21 + .91] 

26.70.12 .DPQLWH NRFNH LQ SORãþH ]D SORþQLNH� JUDQLW LQ GUXg obdelan kamen za 
spomenike in zgradbe 

6801 + 6802[.1 + .22 - .29 + 
.92 - .99] + 6803 

26.8 BRUSILNA SREDSTVA IN DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI 
IZDELKI 

 

26.81 Brusilna sredstva  

26.81.1 Brusilna sredstva  

26.81.11 Mlinski kamni, brusi ipd. 6804 

26.81.12 Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali lepenke 6805 

26.82 Drugi nekovinski mineralni izdelki  

26.82.1 Drugi nekovinski mineralni izdelki  

26.82.11 Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta; izdelki iz teh mešanic; 
torni materiali za zavore, sklopke ipd. 

6812 + 6813 

26.82.12 Izdelki iz asfalta ali podobnih materialov 6807 

26.82.13 Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta ali bitumna ipd. 2715 

26.82.14 Umetni grafit 3801 

26.82.15 Umetni korund 2818.1 

26.82.16 Mineralna volna, vermikulit in drugi izdelki iz kamnin in mineralov 6806 + 6814 + 6815[.1 + .2 + 
.99] 

DJ KOVINE IN KOVINSKI IZDELKI  

27 KOVINE  

27.1 ä(/(=2 ,1 -(./2 7(5 )(52=/,7,1(� 9 35,0$51,+ 2%/,.$+  

27.10 äHOH]R LQ MHNOR WHU IHUR]OLWLQH� Y SULPDUQLK REOLNDK  

27.10.1 6XURYR åHOH]R  

27.10.11 Grodelj in zrcalovina v štrucah, blokih ali drugih primarnih oblikah 7201 

27.10.12 Feromangan, ki vsebuje YHþ NRW �� RJOMLND 7202.11 

27.10.13 äHOH]RYD JRED 7203 

27.10.2 ,QJRWL� GUXJH SULPDUQH REOLNH LQ SROL]GHONL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD  

27.10.20 ,QJRWL� GUXJH SULPDUQH REOLNH LQ SROL]GHONL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD 7206 + 7207[.11.1 + .12.1 + 
.19(.11 - .16 + .31) + .20(.11 - 
.17 + .32 + .51 - .57 + .71)] 

27.10.3 Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla ali drugega 
legiranega jekla 

 

27.10.30 Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla ali drugega 
legiranega jekla 

7218[.1 + .91.1 + .99(.11 + 
.2)] + 7224[.1 + .90(.0 + .15 + 
.3)] 
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27.10.4 9DOMDQL SORãþDWL L]GHONL L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.10.40 9DOMDQL SORãþDWL L]GHONL L] åHOH]D DOL MHNOD 7208 - 7210 + 7211[.1 + .23(.1 
+ .5) + .29.2 + .90.1] + 
7212[.10(.1 + .91 + .93) + .20.1 
+ .30.1 + .40(.1 + .91 + .93 + 
.95) + .50(.1 - .5) + .60(.1 + 
.91)] + 7219 + 7220[.1 + .20.1 + 
.90(.1 + .31)] + 7225 + 
7226[.11.1 + .19(.1 + .3) + .20.2 
+ .91 + .92.1 

27.10.5 9DOMDQD åLFD L] åHOH]D DOL MHNOD� Y NROREDUMLK  

27.10.50 9DOMDQD åLFD L] åHOH]D DOL MHNOD� Y NROREDUMLK 7213 + 7221 + 7227 

27.10.6 Toplovaljane SDOLFH L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.10.60 7RSORYDOMDQH SDOLFH L] åHOH]D DOL MHNOD 7214[.2 - .9] + 7215.90.1 + 
7222[.1 + .30.1] + 7228[.10(.1 
+ .3) + .20(.1 + .3) + .3 + .60.1 
+ .8] 

27.10.7 7RSORYDOMDQL� WRSORYOHþHQL SURILOL L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.10.70 ToplRYDOMDQL� WRSORYOHþHQL SURILOL L] åHOH]D DOL MHNOD 7216[.1 - .5 + .99.1] + 
7222.40[.1 + .3] + 7228.70[.1 
+ .3] 

27.10.8 3LORWL L] åHOH]D DOL MHNOD� WUDþQLFH LQ GUXJL WRSORYDOMDQL GHOL ]D åHOH]QLãNH WLUH  

27.10.81 3LORWL L] åHOH]D DOL MHNOD 7301.1 

27.10.82 7UDþQLFH LQ GUXJL WRSORYDOMDQL GHOL ]D åHOH]QLãNH WLUH 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .40.1 
+ .90.1] 

27.10.9 äOLQGUD� åHOH]QL RGSDGNL� RVWDQNL� RGSDGQL LQJRWL  

27.10.91 äOLQGUQL SHVHN� åOLQGUD� ãNDMD LQ GUXJL RGSDGNL SUL SULGRELYDQMX åHOH]D LQ MHNOD 2618 + 2619 

27.10.92 2GSDGNL LQ RVWDQNL åHOH]D LQ MHNOD 7204[.1 - .4] 

27.10.93 Odpadni ingoti za pretaljevanje 7204.5 

27.2 &(9, ,= ä(/(=$ $/, -(./$  

27.21 /LWRåHOH]QH FHYL LQ FHYQL ILWLQJL  

27.21.1 /LWRåHOH]QH FHYL LQ YRWOL SURILOL  

27.21.10 /LWRåHOH]QH FHYL in votli profili 7303 

27.21.2 /LWRåHOH]QL FHYQL ILWLQJL  

27.21.20 /LWRåHOH]QL FHYQL ILWLQJL 7307.1 

27.22 Jeklene cevi in cevni fitingi  

27.22.1 Jeklene cevi in votli profili  

27.22.10 Jeklene cevi in votli profili 7304 - 7306 

27.22.2 Jekleni cevni fitingi  

27.22.20 Jekleni cevni fitingi 7307[.2 + .9] 

27.3 '58*, ä(/(=1, ,1 -(./(1, 32/,='(/.,  

27.31 +ODGQR GRGHODQL L]GHONL L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.31.1 +ODGQR GRGHODQH SDOLFH L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD  

27.31.10 +ODGQR GRGHODQH SDOLFH L] åHOH]a ali nelegiranega jekla 7215[.1 + .5 + .90.9] 

27.31.2 +ODGQR GRGHODQL SURILOL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD� KODGQR GRGHODQH SDOLFH L]
legiranega jekla 

 

27.31.20 +ODGQR GRGHODQL SURILOL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD� KODGQR GRGHODQH SDOLFH
iz legiranega jekla 

7216.69 + 7228[.10.9 + .20.6 
+ .5 + .60.8] 

27.31.3 Palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla; kotniki in profili iz legiranega jekla  

27.31.30 Palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla; kotniki in profili iz legiranega 
jekla 

7222[.2 + .30.98 + .40(.93 + 
.99)] + 7228.70.9 
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27.32 Hladnovaljani ozki trakovi  

27.32.1 +ODGQRYDOMDQL WUDN� ãLULQH SRG ��� PP� L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD�
QHSUHYOHþHQ� QHSODWLUDQ� QHSUHNULW 

 

27.32.10 +ODGQRYDOMDQL WUDN� ãLULQH SRG ��� PP� L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD�

QHSUHYOHþHQ� QHSODWLUDQ� QHSUHNULW 
7211[.23.9 + .29(.5 + .9) + 
.90.9] 

27.32.2 +ODGQRYDOMDQL WUDN� ãLULQH SRG ��� PP� L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD� SUHYOHþHQ�
platiran ali prekrit 

 

27.32.20 +ODGQRYDOMDQL WUDN� ãLULQH SRG ��� PP� L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD�
SUHYOHþHQ� SODWLUDQ DOL SUHNULW 

7212[.10.99 + .20.9 + .30.9 + 
.40.98 + .50(.7 + .9) + .60(.93 
+ .99)] 

27.32.3 Hladnovaljani trak, širine pod 500 mm, iz nerjavnega jekla ali drugega legiranega 
jekla 

 

27.32.30 Hladnovaljani trak, širine pod 500 mm, iz nerjavnega jekla ali drugega 
legiranega jekla 

7220[.20(.3 - .9) + .90(.39 + 
.9)] + 7226[.11.9 + .19.9 + 
.20.8 + .92.9 + .93.8 + .94.8 + 
.99.8] 

27.33 +ODGQR REOLNRYDQL SURILOL L] åHOH]D� QHOHJLUDQHJD DOL QHUMDYQHJD

jekla 
 

27.33.1 +ODGQR REOLNRYDQL SURILOL L] åHOH]D� QHOHJLUDQHJD DOL QHUMDYQHJD MHNOD  

27.33.11 +ODGQR REOLNRYDQL SURILOL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD 7216[.61 + .91] 

27.33.12 Hladno oblikovani profili iz nerjavnega jekla 7222.40.91 

27.34 +ODGQR REOLNRYDQD åLFD� L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.34.1 +ODGQR REOLNRYDQD åLFD� L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.34.11 +ODGQR REOLNRYDQD åLFD L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD 7217 

27.34.12 +ODGQR REOLNRYDQD åLca iz nerjavnega jekla ali drugega legiranega jekla 7223 + 7229 

27.35 'UXJH IHUR]OLWLQH WHU GUXJL åHOH]QL DOL MHNOHQL SRL]GHONL  

27.35.1 Osnovne ferozlitine  

27.35.11 Feromangan, ki vsebuje manj kot 2% ogljika 7202.19 

27.35.12 Ferokrom 7202.4 

27.35.13 Feronikelj 7202.6 

27.35.2 Druge ferozlitine  

27.35.20 Druge ferozlitine 7202[.2 + .3 + .5 + .7 - .9] 

27.35.3 =UQD LQ SUDK L] JURGOMD� ]UFDORYLQH� åHOH]D DOL MHNOD  

27.35.30 =UQD LQ SUDK L] JURGOMD� ]UFDORYLQH� åHOH]D DOL MHNOD 7205 

27.35.4 Kovani poOL]GHONL L] åHOH]D DOL MHNOD  

27.35.41 .RYDQL SROL]GHONL L] åHOH]D DOL QHOHJLUDQHJD MHNOD 7207[.11.9 + .12.9 + .19(.19 + 
.39 + .9) + .20(.19 + .39 + .59 
+ .79 + .9)] 

27.35.42 Kovani polizdelki iz nerjavnega ali drugega legiranega jekla 7218[.91.9 + .99(.19 + .9)] + 
7224.90[.19 + .9] 

27.35.5 Kovane palice iz nelegiranega jekla  

27.35.50 Kovane palice iz nelegiranega jekla 7214.1 

27.35.6 =YDUMHQL SURILOL L] åHOH]D DOL MHNOD� GHOL ]D åHOH]QLãNH WLUH� L] åHOH]D DOL MHNOD �UD]HQ
toplovaljanih) 

 

27.35.61 ZvDUMHQL SURILOL L] åHOH]D DOL MHNOD 7301.2 

27.35.62 'HOL ]D åHOH]QLãNH WLUH� L] åHOH]D DOL MHNOD �UD]HQ WRSORYDOMDQLK� 7302[.10.1 + .3 + .40.9 + 
.90(.3 + .9)] 

27.35.7 .RYDQL SURILOL L] åHOH]D DOL MHNOD� SDOLFH L] QHUMDYQHJD DOL GUXJHJD OHJLUDQHJD MHNOD  

27.35.71 .RYDQL SURILOL L] åHOH]D DOL MHNOD 7216.99.9 

27.35.72 Kovane palice iz nerjavnega ali legiranega jekla 7222.30[.5 + .91] + 7228[.10.5 
+ .4] 
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27.4 1(ä(/(=1( .29,1(  

27.41 Plemenite kovine  

27.41.1 Srebro, neobdelano, v obliki polizdelkov ali prahu  

27.41.10 Srebro, neobdelano, v obliki polizdelkov ali prahu 7106 

27.41.2 Zlato, neobdelano, v obliki polizdelkov ali prahu  

27.41.20 Zlato, neobdelano, v obliki polizdelkov ali prahu 7108 

27.41.3 Platina in druge plemenite kovine, neobdelana, v obliki polizdelkov ali prahu  

27.41.30 Platina in druge plemenite kovine, neobdelana, v obliki polizdelkov ali prahu 7110 

27.41.4 Navadne kovine in srebro, platirano z zlatom, neobdelano, razen kot polizdelki  

27.41.40 Navadne kovine in srebro, platirano z zlatom, neobdelano, razen kot polizdelki 7109 

27.41.5 Navadne kovine, platirane s srebrom ali platino  

27.41.50 Navadne kovine, platirane s srebrom ali platino 7107 + 7111 

27.41.6 Odpadki in ostanki plemenitih kovin  

27.41.61 Odpadki in ostanki zlata ali kovin, platiranih z zlatom 7112.1 

27.41.62 Odpadki in ostanki drugih plemenitih kovin 7112[.2 + .9] 

27.42 Aluminij in polizdelki iz aluminija  

27.42.1 Neobdelan aluminij, glinica  

27.42.11 Surovi aluminij 7601 

27.42.12 Glinica (aluminijev oksid) 2818.2 

27.42.2 Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin  

27.42.21 Aluminij v prahu in luskah 7603 

27.42.22 Palice in profili iz aluminija 7604 

27.42.23 äLFD L] DOXPLQLMD 7605 

27.42.24 3ORãþH� SORþHYLQD LQ WUDNRYL L] DOXPLQLMD� GHEHOLQH QDG ��� mm 7606 

27.42.25 Folija iz aluminija, debeline do 0,2 mm 7607 

27.42.26 Cevi in cevni fitingi iz aluminija 7608 + 7609 

27.42.3 Pepel, odpadki in ostanki iz aluminija  

27.42.31 3HSHO LQ RVWDQNL� NL YVHEXMHMR SUHWHåQR DOXPLQLM 2620.4 

27.42.32 Odpadki in ostanki iz aluminija 7602 

27.43 Svinec, cink in kositer ter polizdelki iz njih  

27.43.1 Surovi svinec, cink in kositer  

27.43.11 Surovi svinec 7801 

27.43.12 Surovi cink 7901 

27.43.13 Surovi kositer 8001 

27.43.2 Polizdelki iz svinca, cinka in kositra ali njihovih zlitin  

27.43.21 6YLQþHQH SDOLFH� SURILOL LQ åLFD 7803 

27.43.22 6YLQþHQH SORãþH� SORþHYLQD� WUDN LQ IROLMH� SUDK LQ OXVNH L] VYLQFD 7804 

27.43.23 6YLQþHQH FHYL LQ FHYQL ILWLQJL 7805 

27.43.24 Cinkov prah in luske 7903 

27.43.25 &LQNRYH SDOLFH� SURILOL� SORãþH� WUDNRYL� åica, folija 7904 + 7905 

27.43.26 Cinkove cevi in cevni fitingi 7906 

27.43.27 .RVLWUQH SDOLFH� SURILOL LQ åLFD 8003 

27.43.28 .RVLWUQH SORãþH� SORþHYLQD� WUDN LQ IROLMH� NRVLWUQL SUDK LQ OXVNH 8004 + 8005 

27.43.29 Kositrne cevi in cevni fitingi 8006 

27.43.3 Pepel, odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra  

27.43.31 3HSHO LQ RVWDQNL� NL YVHEXMHMR SUHWHåQR VYLQHF DOL FLQN 2620[.1 + .2] 

27.43.32 Odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra 7802 + 7902 + 8002 

27.44 Baker in polizdelki iz bakra  

27.44.1 Surov baker; bakrenec; cementni baker  

27.44.11 Bakrov kamen; cementni baker 7401 

27.44.12 Nerafinirani baker, bakrene anode za elektrolitno rafinacijo 7402 
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27.44.13 Rafinirani baker in surove bakrove zlitine 7403 + 7405 

27.44.2 Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin  

27.44.21 Bakrov prah in luske 7406 

27.44.22 Bakrene palice in profili 7407 

27.44.23 %DNUHQD åLFD 7408 

27.44.24 %DNUHQH SORãþH� SORþHYLQD LQ WUDN� GHEHOLQH QDG ���� PP 7409 

27.44.25 Bakrene folije, debeline do 0,15 mm 7410 

27.44.26 Bakrene cevi in cevni fitingi 7411 + 7412 

27.44.3 Pepel, odpadki in ostanki bakra  

27.44.31 Pepel in ostDQNL� NL YVHEXMHMR SUHWHåQR EDNHU 2620.3 

27.44.32 Odpadki in ostanki iz bakra 7404 

27.45 1LNHOM LQ GUXJH QHåHOH]QH NRYLQH LQ SROL]GHONL L] QMLK  

27.45.1 Surovi nikelj; vmesni izdelki pri metalurgiji niklja  

27.45.11 Nikljev kamen in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja 7501 

27.45.12 Surovi nikelj 7502 

27.45.2 Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitin  

27.45.21 Nikljev prah in luske 7504 

27.45.22 1LNOMHYH SDOLFH� SURILOL LQ åLFD 7505 

27.45.23 1LNOMHYH SORãþH� SORþHYLQD� WUDN LQ IROLMH 7506 

27.45.24 Nikljeve cevi in cevni fitingi 7507 

27.45.3 'UXJH QHåHOH]QH NRYLQH LQ SROL]GHONL L] QMLK� NHUPHWL  

27.45.30 'UXJH QHåHOH]QH NRYLQH LQ SROL]GHONL L] QMLK� NHUPHWL 81 

27.45.4 Odpadki in ostanki iz niklja; pepel in ostanki, ki vsebujejo druge kovine in 
kovinske spojine 

 

27.45.41 3HSHO LQ RVWDQNL� NL YVHEXMHMR SUHWHåQR YDQDGLM DOL GUXJH NRYLQH 2620[.5 + .9] 

27.45.42 Odpadki in ostanki iz niklja 7503 

27.5 LIVARSTVO  

27.51 /LWMH åHOH]D  

27.51.1 /LWMH åHOH]D  

27.51.11 Litje temprane litine  

27.51.12 Litje nodularne litine  

27.51.13 Litje sive litine  

27.52 Litje jekla  

27.52.1 Litje jekla  

27.52.10 Litje jekla  

27.53 Litje lahkih kovin  

27.53.1 Litje lahkih kovin  

27.53.10 Litje lahkih kovin  

27.54 /LWMH GUXJLK QHåHOH]QLK NRYLQ  

27.54.1 LLWMH GUXJLK QHåHOH]QLK NRYLQ  

27.54.10 /LWMH GUXJLK QHåHOH]QLK NRYLQ  

28 KOVINSKI IZDELKI, RAZEN STROJEV IN NAPRAV   

28.1 KOVINSKI IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO  

28.11 Kovinske konstrukcije in njihovi deli  

28.11.1 .RYLQVNH PRQWDåQH ]JUDGEH  

28.11.10 KovinVNH PRQWDåQH ]JUDGEH 9406.00[.3 + .9ex] 

28.11.2 Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deli  

28.11.21 Kovinski mostovi in deli za mostove 7308.1 

28.11.22 .RYLQVNL VWROSL LQ SUHGDOþQL VWHEUL 7308.2 

28.11.23 Druge kovinske konstrukcije in njihovi deli 7308[.4 + .9] + 7610.9 
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28.11.9 0RQWDåD ODVWQLK NRYLQVNLK NRQVWUXNFLM  

28.11.90 0RQWDåD ODVWQLK NRYLQVNLK NRQVWUXNFLM  

28.12 Kovinska vrata in okna  

28.12.1 Kovinska vrata in okna  

28.12.10 Kovinska vrata in okna 7308.3 + 7610.1 

28.2 CISTERNE, REZERVOARJI IN KONTEJNERJI IZ KOVIN; 
RADIATORJI IN KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 

 

28.21 Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin  

28.21.1 Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin  

28.21.11 Rezervoarji, cisterne, kadi in podobni kontejnerji iz kovin, prostornine najmanj 
300 l 

7309 + 7611 

28.21.12 -HNOHQNH LQ GUXJL NRYLQVNL NRQWHMQHUML ]D VWLVQMHQ DOL XWHNRþLQMHQ SOLQ 7311 + 7613 

28.21.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NRYLQVNLK FLVWHUQ� UH]HUYRDUMHY LQ NRQWHMQHUMHY  

28.21.90 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NRYLQVNLK FLVWHUQ� UH]HUYRDUMHY LQ NRQWHMQHUMHY  

28.22 Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje  

28.22.1 Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje  

28.22.11 5DGLDWRUML �UD]HQ HOHNWULþQR RJUHYDQLK� 7322.1 

28.22.12 Kotli za centralno ogrevanje 8403.1 

28.22.13 Deli kotlov za centralno ogrevanje 8403.9 

28.22.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NRWORY ]D WRSODUQH  

28.22.90 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NRWORY ]D WRSODUQH  

28.3 KOTLI ZA PRIDOBIVANJE VODNE PARE, JEDRSKI REAKTORJI  

28.30 Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno 
ogrevanje s toplo vodo 

 

28.30.1 Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deli  

28.30.11 Kotli za pridobivanje pare; kotli za pregreto vodo 8402[.1 + .2] 

28.30.12 3RPRåQH QDSUDYH ]D NRWOH� NRQGHQ]DWRUML ]D SDUQH VWURMH 8404[.1 + .2] 

28.30.13 Deli kotlov za pridobivanje vodne pare 8402.9 + 8404.9 

28.30.2 Jedrski reaktorji in njihovi deli  

28.30.21 Jedrski reaktorji 8401.1 

28.30.22 Deli za jedrske reaktorje 8401.4 

28.30.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NRWORY ]D SULGRELYDQMH YRGQH SDUH� UD]HQ
kotlov za toplarne 

 

28.30.91 0RQWDåD NRWORY ]D SULGRELYDQMH YRGQH SDUH� UD]HQ NRWORY ]D WRSODUQH  

28.30.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NRWORY ]D SULGRELYDQMH YRGQH SDUH� UD]HQ NRWORY ]D
toplarne 

 

28.4 KOVANJE, STISKANJE, VTISKOVANJE IN VALJANJE KOVIN; 
PRAŠNA METALURGIJA 

 

28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna 
metalurgija 

 

28.40.1 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin  

28.40.11 Prosto kovanje ali hladno preoblikovanje kovin  

28.40.12 Utopno kovanje  

28.40.13 Stiskanje, vtiskovanje, valjanje in drugo preoblikovanje kovin  

28.40.2 Prašna metalurgija  

28.40.20 Prašna metalurgija  

28.5 2%'(/$9$ ,1 35(.5,9$1-( .29,1� 63/2â1$ 0(+$1,ý1$
DELA 

 

28.51 Obdelava in prekrivanje kovin  

28.51.1 Prekrivanje kovin  

28.51.11 Prekrivanje kovin s kovino  
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28.51.12 Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali  

28.51.2 Druga obdelava kovin  

28.51.21 Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinami  

28.51.22 Barvanje, graviranje, eloksiranje in druga površinska obdelava kovin  

28.52 6SORãQD PHKDQLþQD GHOD  

28.52.1 6SORãQD PHKDQLþQD GHOD  

28.52.10 6SORãQD PHKDQLþQD GHOD  

28.6 REZILA, ORODJE, KLJ 8ý$91,&( ,1 2.29-(  

28.61 Rezila  

28.61.1 Rezila  

28.61.11 1RåL �UD]HQ ]D VWURMH� LQ ãNDUMH WHU QMLKRYD UH]LOD 8211 + 8213 

28.61.12 %ULYVNH QDSUDYH �QHHOHNWULþQH� LQ EULWYH 8212 

28.61.13 Drugi rezilni predmeti 8214 

28.61.14 Kuhinjski in namizni pribor 8215 

28.62 Orodje  

28.62.1 5RþQR RURGMH ]D XSRUDER Y NPHWLMVWYX� YUWQDUVWYX DOL JR]GDUVWYX  

28.62.10 5RþQR RURGMH ]D XSRUDER Y NPHWLMVWYX� YUWQDUVWYX DOL JR]GDUVWYX 8201 

28.62.2 5RþQH åDJH� UH]LOD ]D åDJH YVHK YUVW  

28.62.20 5RþQH åDJH� UH]LOD ]D åDge vseh vrst 8202 

28.62.3 'UXJR URþQR RURGMH  

28.62.30 'UXJR URþQR RURGMH 8203 - 8206 

28.62.4 Zamenljivo orodje za obdelovalne stroje  

28.62.40 Zamenljivo orodje za obdelovalne stroje 8207[.4 - .9] 

28.62.5 Drugo orodje  

28.62.50 Drugo orodje 8207[.1 - .3] + 8208 + 8209 

28.63 .OMXþDYQLFH LQ RNRYMH  

28.63.1 .OMXþDYQLFH LQ RNRYMH  

28.63.11 2EHãDQNH LQ NOMXþDYQLFH ]D YR]LOD LQ SRKLãWYR 8301[.1 - .3] 

28.63.12 'UXJH NOMXþDYQLFH  8301.4 

28.63.13 =DSLUDOD LQ RNRYMD ] ]DSLUDOL� NOMXþL� GHOL NOMXþDYQLF 8301[.5 - .7] 

28.63.14 Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd. 8302[.1 - .4 + .6] 

28.7 DRUGI KOVINSKI IZDELKI  

28.71 äHOH]QL DOL MHNOHQL VRGL� ãNDWOH LQ SRGREQH SRVRGH� SURVWRUQLQH GR
300 l 

 

28.71.1 äHOH]QL DOL MHNOHQL VRGL� ãNDWOH LQ SRGREQH SRVRGH� SURVtornine do 300 l  

28.71.11 äHOH]QL DOL MHNOHQL VRGL� ãNDWOH LQ SRGREQH SRVRGH� SURVWRUQLQH �� -300 l 7310.1 

28.71.12 äHOH]QL DOL MHNOHQL VRGL� ãNDWOH LQ SRGREQH SRVRGH� SURVWRUQLQH GR �� O 7310.29 

28.72 /DKND NRYLQVND HPEDODåD  

28.72.1 Lahka kovinska ePEDODåD  

28.72.11 /DKND NRYLQVND HPEDODåD� UD]HQ L] DOXPLQLMD 7310.21 

28.72.12 $OXPLQLMDVWD HPEDODåD 7612 

28.72.13 Kovinski zamaški 8309 

28.73 äLþQL L]GHONL  

28.73.1 äLþQL L]GHONL  

28.73.11 9SUHGHQD åLFD� NDEOL� SOHWHQL WUDNRYL LSG�� L] åHOH]D DOL MHNOD� HOHNWULþQR
neizolirani 

7312 

28.73.12 %RGHþD åLFD� YSUHGHQD åLFD� NDEOL� SOHWHQL WUDNRYL LSG�� L] EDNUD DOL DOXPLQLMD�
HOHNWULþQR QHL]ROLUDQL 

7313 + 7413 + 7614 

28.73.13 7NDQLQH� UHãHWNH� PUHåH LQ RJUDMH L] åHOH]QH� MHNOHQH DOL EDNUHQH åLFH 7314 + 7414 

28.73.14 äHEOML� ULVDOQL åHEOMLþNL� VSRQNH LQ SRGREQL NRYLQVNL L]GHONL 7317 + 7415.1 + 7616.1 
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28.73.15 2SODãþHQD åLFD� SDOLFH� HOHNWURGH LSG� ]D YDUMHQMH DOL VSDMNDQMH 8311 

28.73.16 ,JOH ]D ãLYDQMH� SOHWHQMH LQ SRGREQL L]GHONL ]D URþQD GHOD 7319 

28.74 Izdelki za pritrjevanje, verige in vzmeti  

28.74.1 Izdelki za pritrjevanje;  vzmeti  

28.74.11 äHOH]QL DOL MHNOHQL YLMDþQL PDWHULDO� ] QDYRML 7318.1 

28.74.12 äHOH]QL DOL MHNOHQL L]GHONL ]D SULWUMHYDQMH� EUH] QDYRMHY 7318.2 

28.74.13 Bakreni izdelki za pritrjevanje, z navoji in brez njih 7415[.2 + .3] 

28.74.14 %DNUHQH� åHOH]QH DOL MHNOHQH Y]PHWL LQ QMLKRYD SHUHVD 7320 + 7416 

28.74.2 9HULJH �UD]HQ þOHQNDVWLK� LQ QMLKRYL GHOL  

28.74.20 9HULJH �UD]HQ þOHQNDVWLK� LQ QMLKRYL GHOL 7315[.2 - .9] + 7419.1 

28.75 Sanitarni, gospodinjski in drugi kovinski izdelki  

28.75.1 Sanitarni in gospodinjski kovinski izdelki  

28.75.11 6DQLWDUQL L]GHONL WHU QMLKRYL GHOL� L] åHOH]D� MHNOD� EDNUD DOL DOXPLQLMD 7324 + 7418.2 + 7615.2 

28.75.12 Namizni, kuhinjski ali gospodiQMVNL L]GHONL WHU QMLKRYL GHOL� L] åHOH]D� MHNOD�
bakra ali aluminija 

7323 + 7418.1 + 7615.1 + 
8210 

28.75.2 'UXJL NRYLQVNL L]GHONL� UD]HQ NRYLQVNHJD RURåMD  

28.75.21 $UPLUDQL DOL RMDþDQL VHIL� WUH]RUML LQ YUDWD 8303 

28.75.22 Pisarniška oprema, iz neplemenitih kovin 8304 

28.75.23 3LVDUQLãNL VSHQMDþL� VSRQNH� L] QHSOHPHQLWLK NRYLQ 8305 

28.75.24 Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz neplemenitih kovin 8306[.2 + .3] 

28.75.25 .OMXNH� RþHVFD� ]DSRQNH LSG�� L] QHSOHPHQLWLK NRYLQ 8308 

28.75.26 PogonskL YLMDNL LQ ORSDWLFH ]D ODGMH DOL þROQH 8485.1 

28.75.27 Drugi izdelki iz neplemenitih kovin 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 
+ 7508 + 7616.9 + 7806 + 
7907 + 8007 + 8302.5 + 
8306.1 + 8307 + 8310 

28.75.3 6DEOMH� PHþL� EDMRQHWL� VXOLFH LSG� WHU QMLKRYL GHOL  

28.75.30 6DEOMH� PHþL� EDMRQHWL� VXOLFH LSG� WHU QMLKRYL GHOL 9307 

DK STROJI IN NAPRAVE  

29 STROJI IN NAPRAVE   

29.1 6752-, =$ 352,=92'1-2 ,1 ,=.25,âý$1-( 0(+$16.(
ENERGIJE, RAZEN MOTORJEV ZA LETALA IN VOZILA 

 

29.11 Motorji in turbine, razen za letala in motorna vozila  

29.11.1 Motorji, razen za letala in motorna vozila  

29.11.11 Izvenkrmni motorji za plovila 8407.21 

29.11.12 Drugi bencinski batni motorji, razen za motorna vozila 8407[.29 + .9] 

29.11.13 %DWQL PRWRUML V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP �GL]HO PRWRrji), razen za motorna vozila 8408[.1 + .9] 

29.11.2 Turbine  

29.11.21 Parne turbine 8406[.1 + .8] 

29.11.22 Vodne turbine in vodna kolesa 8410.1 

29.11.23 Plinske turbine, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih 8411.8 

29.11.3 Deli za turbine  

29.11.31 Deli za parne turbine 8406.9 

29.11.32 Deli in regulatorji, za vodne turbine in vodna kolesa 8410.9 

29.11.33 Deli za plinske turbine, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih 8411.99 

29.11.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PRWRUMHY LQ WXUELQ� UD]HQ PRWRUMHY ]D OHWDOD LQ
vozila  

 

29.11.91 0RQWDåD PRWRUMHY LQ WXUELQ� UD]HQ PRWRUMHY ]D OHWDOD LQ YR]LOD   

29.11.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PRWRUMHY LQ WXUELQ� UD]HQ PRWRUMHY ]D OHWDOD LQ YR]LOD   
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29.12 ýUSDONH LQ NRPSUHVRUML  

29.12.1 +LGUDYOLþQL LQ SQHYPDWLþQL SRJRQVNL VWURML LQ PRWRUML  

29.12.11 +LGUDYOLþQL LQ SQHYPDWLþQL SRJRQVNL VWURML� OLQHDUQR GHOXMRþL 8412[.21 + .31] 

29.12.12 'UXJL KLGUDYOLþQL LQ SQHYPDWLþQL SRJRQVNL VWURML 8412[.29 + .39 + .8] 

29.12.2 ýUSDONH ]D WHNRþLQH  

29.12.21 ýUSDONH ]D JRULYD� PD]LYD� KODGLOQH WHNRþLQH WHU EHWRQ� URþQH þUSDONH 8413[.1 - .4] 

29.12.22 'UXJH WODþQH þUSDONH ] L]PHQLþQLP JLEDQMHP� ]D WHNRþLQH 8413.5 

29.12.23 5RWDFLMVNH þUSDONH ]D WHNRþLQH 8413.6 

29.12.24 &HQWULIXJDOQH LQ GUXJH þUSDONH ]D WHNRþLQH 8413[.7 + .8] 

29.12.3 =UDþQH DOL YDNXXPVNH þUSDONH� ]UDþQL DOL SOLQVNL NRPSUHVRUML  

29.12.31 9DNXXPVNH þUSDONH 8414.1 

29.12.32 =UDþQH þUSDONH QD URþQL DOL QRåQL SRJRQ 8414.2 

29.12.33 Kompresorji za hladilne naprave 8414.3 

29.12.34 =UDþQL NRPSUHVRUML� YJUDMHQL QD SRGYR]MH V NROHVL 8414.4 

29.12.35 Turbokompresorji 8414.80.2 

29.12.36 Batni kompresorji 8414.80[.3 + .4] 

29.12.37 Rotacijski kompresorji 8414.80[.6 + .7] 

29.12.38 Drugi kompresorji 8414.80[.1 + .9] 

29.12.4 'HOL ]D þUSDONH� NRPSUHVRUMH WHU KLGUDYOLþQH LQ SQHYPDWLþQH SRJRQVNH VWURMH  

29.12.41 'HOL ]D KLGUDYOLþQH LQ SQHYPDWLþQH SRJRQVNH VWURMH LQ PRWRUMH 8412.9 

29.12.42 'HOL ]D þUSDONH LQ GYLJDOD ]D WHNRþLQH 8413.9 

29.12.43 'HOL ]D ]UDþQH DOL YDNXXPVNH þUSDONH� ]UDþQH DOL SOLQVNH NRPSUHVRUMH  8414.9 

29.12.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH þUSDON LQ NRPSUHVRUMHY  

29.12.91 0RQWDåD þUSDON LQ NRPSUHVRUMHY  

29.12.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH þUSDON LQ NRPSUHVRUMHY  

29.13 Pipe in ventili  

29.13.1 Pipe in ventili  

29.13.11 Redukcijski ventili, varnostni ventili 8481[.1 - .4] 

29.13.12 Pipe, zasuni, ventili za sanitarne napeljave in centralno ogrevanje 8481.80[.1 + .3] 

29.13.13 Procesni krmilni ventili, zasuni, pipe 8481.80[.5 - .9] 

29.13.2 Deli za pipe in ventile   

29.13.20 Deli za pipe in ventile  8481.9 

29.13.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH SLS LQ YHQWLORY  

29.13.90 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH SLS LQ YHQWLORY  

29.14 /HåDML� JUHGL� ]REQLNL LQ GUXJH QDSUDYH ]D PHKDQVNL SUHQRV HQHUJLMH  

29.14.1 .RWDOQL OHåDML  

29.14.10 .RWDOQL OHåDML 8482[.1 - .8] 

29.14.2 Gredi, zobniki in druge naprave za mehanski prenos energije  

29.14.21 ýOHQDVWH YHULJH� NRYLQVNH 7315[.11 + .12] 

29.14.22 7UDQVPLVLMVNH JUHGL LQ URþLFH 8483.1 

29.14.23 /HåDMQD RKLãMD 8483[.2 + .3] 

29.14.24 =REQLãNL LQ WRUQL PHQMDOQLNL� JRQLOD� NURJOLþQD YUHWHQD 8483.4 

29.14.25 Vztrajniki in jermenice 8483.5 

29.14.26 Sklopke in gredne vezi 8483.6 

29.14.3 'HOL ]D OHåDMH� JUHGL� ]REQLNH� LSG�  

29.14.31 .URJOH� YDOMþNL� LJOH LQ GUXJL GHOL ]D NRWDOQH OHåDMH 8482.9 

29.14.32 'HOL ]D þOHQDVWH YHULJH 7315.19 

29.14.33 DeOL ]D GUXJH OHåDMH LQ HOHPHQWH ]D PHKDQVNL SUHQRV HQHUJLMH 8483.9 
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29.2 DRUGE STROJNE NAPRAVE ZA SPLOŠNO RABO   

29.21 3HþL LQ JRULOQLNL  

29.21.1 3HþL LQ JRULOQLNL   

29.21.11 *RULOQLNL ]D SHþL� PHKDQVNH NXULOQH QDSUDYH 8416[.1 - .3] 

29.21.12 IndustrijVNH DOL ODERUDWRULMVNH SHþL LQ NXULOQH QDSUDYH �UD]HQ SHNDUQLãNLK SHþL��
QHHOHNWULþQH 

8417[.1 + .8] 

29.21.13 ,QGXVWULMVNH DOL ODERUDWRULMVNH SHþL LQ NXULOQH QDSUDYH� HOHNWULþQH 8514[.1 - .4] 

29.21.14 'HOL ]D JRULOQLNH� SHþL LQ NXULOQH QDSUDYH 8416.9 + 8417.9 + 8514.9 

29.21.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH JRULOQLNRY� SHþL LQ NXULOQLK QDSUDY  

29.21.91 0RQWDåD JRULOQLNRY� SHþL LQ NXULOQLK QDSUDY  

29.21.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH JRULOQLNRY� SHþL LQ NXULOQLK QDSUDY  

29.22 Dvigalne in transportne naprave  

29.22.1 Dvigalne in transportne naprave  

29.22.11 âNULSþHYMD LQ ãNULSFL 8425.1 

29.22.12 Vitli, vretenska dvigala 8425[.2 + .3] 

29.22.13 Dvigala za vozila 8425.4 

29.22.14 äHUMDYL� SRUWDOQD LQ GUXJD GYLJDOD 8426 

29.22.15 9LOLþDUML� WUDQVSRUWQL YR]LþNL 8427 + 8709.1 

29.22.16 /LIWL� WHNRþH VWRSQLFH 8428[.1 + .4] 

29.22.17 3QHYPDWLþQL LQ GUXJL HOHYDWRUML� NRQYHMHUML 8428[.2 + .32 - .39] 

29.22.18 Druge dvigalne in transportne naprave 8428[.5 - .9] 

29.22.19 Deli za dvigalne in transportne naprave 8431[.1 - .3] + 8709.9 

29.22.2 7UDQVSRUWQH SRVRGH� ORSDWH� åOLFH� JUDELOD LQ SULMHPDOD ]D åHUMDYH� EDJUH� LSG�  

29.22.20 7UDQVSRUWQH SRVRGH� ORSDWH� åOLFH� JUDELOD LQ SULMHPDOD ]D åHUMDYH� EDJUH LSG� 8431.41 

29.22.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH GYLJDlnih in transportnih naprav  

29.22.91 0RQWDåD GYLJDOQLK LQ WUDQVSRUWQLK QDSUDY UD]HQ OLIWRY LQ WHNRþLK VWRSQLF  

29.22.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH GYLJDOQLK LQ WUDQVSRUWQLK QDSUDY  

29.23 1HJRVSRGLQMVNH KODGLOQH LQ SUH]UDþHYDOQH QDSUDYH  

29.23.1 Toplotni izmenjevalniki, klimatske  in hladilne naprave; naprave za filtriranje 
plinov 

 

29.23.11 7RSORWQL L]PHQMHYDOQLNL LQ QDSUDYH ]D XWHNRþLQMDQMH SOLQRY 8419[.5 + .6] 

29.23.12 Klimatske naprave 8415[.1 - .8] 

29.23.13 Oprema za hlajenje in zamrzovanje; toplotQH þUSDONH� UD]HQ ]D JRVSRGLQMVWYD 8418[.5 + .6] 

29.23.14 6WURML LQ QDSUDYH ]D ILOWULUDQMH LQ þLãþHQMH SOLQRY 8421.39 

29.23.2 Ventilatorji, razen gospodinjskih  

29.23.20 Ventilatorji, razen gospodinjskih 8414.59 

29.23.3 Deli za hladilne in zamrzovalne QDSUDYH WHU WRSORWQH þUSDONH  

29.23.30 'HOL ]D KODGLOQH LQ ]DPU]RYDOQH QDSUDYH WHU WRSORWQH þUSDONH 8415.9 + 8418.9 + 8419.9 

29.23.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH QHJRVSRGLQMVNLK KODGLOQLK LQ SUH]UDþHYDOQLK
naprav 

 

29.23.91 0RQWDåD QHJRVSRGLQMVNLK KODGLOQLK LQ SUH]UDþHYDOQLK QDSUDY  

29.23.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH QHJRVSRGLQMVNLK KODGLOQLK LQ SUH]UDþHYDOQLK QDSUDY  

29.24 Druge strojne naprave za splošno rabo  

29.24.1 3OLQVNL JHQHUDWRUML� QDSUDYH ]D ILOWULUDQMH WHNRþLQ  

29.24.11 Plinski generatorji; naprave za destilacijo ali rektifikacijo 8405.1 + 8419.4 

29.24.12 1DSUDYH ]D ILOWULUDQMH DOL þLãþHQMH WHNRþLQ 8421[.21 + .22 + .29] 

29.24.13 Naprave za filtriranje goriv za motorje z notranjim zgorevanjem 8421[.23 + .31] 

29.24.2 Strojne naprave za þLãþHQMH VWHNOHQLF� SDNLUDQMH LQ WHKWDQMH� QDSUDYH ]D SUãHQMH�
kovinska tesnila 

 

29.24.21 6WURMQH QDSUDYH ]D þLãþHQMH� SROQHQMH� ]DSLUDQMH VWHNOHQLF DOL GUXJLK SRVRG 8422[.2 - .4] 

29.24.22 Osebne in gospodinjske tehtnice, dozirne tehtnice 8423[.1 - .3] 

29.24.23 Druge tehtnice 8423.8 
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29.24.24 Gasilni aparati, razpršilne pištole, naprave za brizganje peska, pare, ipd. 8424[.1 - .3 + .89] 

29.24.25 Kovinska tesnila 8484 

29.24.3 Centrifuge, kalandri, prodajni avtomati  

29.24.31 Centrifuge 8421.19 

29.24.32 Kalandri in druge naprave za valjanje, razen za kovine in steklo 8420.1 

29.24.33 Prodajni avtomati 8476[.2 + .8] 

29.24.4 Druge strojne naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature  

29.24.40 Druge strojne naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature 8419.89 

29.24.5 Deli strojnih naprav za splošno rabo  

29.24.51 Deli za plinske generatorje 8405.9 

29.24.52 Deli za centrifuge, filtrirne naprave 8421.9 

29.24.53 Deli za kalandre; deli za razpršilne naprave; deli za tehtnice 8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 
8476.9 

29.24.54 'UXJL GHOL ]D VWURMH� UD]HQ HOHNWULþQLK SULNOMXþNRY 8485.9 

29.24.6 Industrijski  pomivalni stroji  

29.24.60 Industrijski pomivalni stroji 8422.19 

29.24.7 'HOL ]D LQGXVWULMVNH SRPLYDOQH VWURMH WHU VWURMH ]D þLãþHQMH� SROQHQMH� ]DSLUDQMH�
pakiranje 

 

29.24.70 'HOL ]D LQGXVWULMVNH SRPLYDOQH VWURMH WHU VWURMH ]D þLãþHQH� SROQMHQMH� ]DSLUDQMH�
pakiranje 

8422.9 

29.24.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH GUXJLK VWURMQLK QDSUDY ]D VSORãQR UDER  

29.24.91 0RQWDåD GUXJLK VWURMQLK QDSUDY ]D VSORãQR UDER  

29.24.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH GUXJLK VWURMQLK QDSUDY ]D VSORãQR UDER  

29.3 KMETIJSKI IN GOZDARSKI STROJI  

29.31 Kmetijski traktorji  

29.31.1 Enoosni traktorji  

29.31.10 Enoosni traktorji 8701.1 

29.31.2 Drugi kmetijski traktorji  

29.31.21 Kmetijski traktoUML� PRþ PRWRUMD GR �� N: 8701.90[.1 + .21] 

29.31.22 .PHWLMVNL WUDNWRUML� PRþ PRWRUMD ��-59 kW 8701.90.25 

29.31.23 .PHWLMVNL WUDNWRUML� PRþ PRWRUMD ! �� N: 8701.90.3 

29.31.24 Drugi traktorji 8701.90[.5 + .9] 

29.31.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NPHWLMVNLK traktorjev  

29.31.90 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NPHWLMVNLK WUDNWRUMHY  

29.32 Drugi kmetijski in gozdarski stroji  

29.32.1 Kmetijski in gozdarski stroji za pripravo prsti  

29.32.11 3OXJL LQ NURåQH EUDQH 8432[.1 + .21] 

29.32.12 %UDQH UD]HQ NURåQLK� UDKOMDlniki, okopalniki 8432.29 

29.32.13 Sejalnice in sadilniki 8432.3 

29.32.14 Trosilniki gnojil 8432.4 

29.32.15 9DOMDUML ]D WUDWH� UH]DOQLNL ]D JUPLþHYMH 8432.8 

29.32.2 Kosilnice za travo  

29.32.20 Kosilnice za travo 8433.1 

29.32.3 äHWYHQL VWURML  

29.32.31 Druge kosilnice, tudi traktorske 8433.2 

29.32.32 Stroji za spravilo sena 8433.3 

29.32.33 Balirke 8433.4 

29.32.34 'UXJL VWURML ]D åHWHY LQ PODWHQMH 8433.5 

29.32.4 6WURMQH QDSUDYH ]D EUL]JDQMH LQ UD]SUãHYDQMH WHNRþLQ DOL SUDKX� ]D NPHWLMVWYR DOL
vrtnarstvo 

 

29.32.40 6WURMQH QDSUDYH ]D EUL]JDQMH LQ UD]SUãHYDQMH WHNRþLQ DOL SUDKX� ]D NPHWLMVWYR DOL
vrtnarstvo 

8424.81 
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29.32.5 Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo  

29.32.50 Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo 8716.2 

29.32.6 Drugi kmetijski ali gozdarski stroji  

29.32.61 6WURML ]D þLãþHQMH� VRUWLUDQMH DOL UD]YUãþDQMH MDMF� VDGMD DOL GUXJLK SULGHONRY 8433.6 

29.32.62 Molzni stroji 8434.1 

29.32.63 Strojne naprave za pripravo krmil; strojne naprave za vzrejo perutnine, 
valilnice 

8436[.1 + .2] 

29.32.64 6WURML ]D þLãþHQMH� VRUWLUDQMH DOL UD]YUãþDQMH VHPHQD LQ ]UQMD 8437.1 

29.32.65 Druge strojne naprave za kmetijstvo in gozdarstvo 8436.8 

29.32.7 Deli za kmetijske in gozdarske stroje  

29.32.70 Deli za kmetijske in gozdarske stroje 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 

29.32.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NPHWLMVNLK LQ JR]GDUVNLK VWURMHY  

29.32.91 0RQWDåD NPHWLMVNLK LQ JR]GDUVNLK VWURMHY  

29.32.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH NPHWLMVNLK LQ Jozdarskih strojev  

29.4 OBDELOVALNI STROJI  

29.40 Obdelovalni stroji  

29.40.1 Stroji in centri za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z 
laserjem, ultrazvokom, elektroerozijo ipd. 

 

29.40.11 Stroji za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem, 
ultrazvokom, elektroerozijo ipd. 

8456 

29.40.12 Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in 
SUHQDãDOQL VWURML ] YHþ SRVWDMDPL� ]D REGHODYR NRYLQ 

8457 

29.40.2 6WUXåQLFH� YUWDOQL LQ UH]NDOQL VWURML  

29.40.21 6WUXåQLFH ]D REGHODYR NRYLQ 8458 

29.40.22 Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin 8459[.1 - .6] 

29.40.23 Drugi stroji za vrezovanje navojev 8459.7 

29.40.3 Drugi stroji za obdelavo kovin  

29.40.31 6WURML ]D SRVQHPDQMH URERY� RVWUHQMH� EUXãHQMH� SROLUDQMH� åDJDQMH� RGUH]RYDQMH
DOL GUXJDþQR NRQþQR obdelavo kovin 

8460 + 8461 

29.40.32 6WURML ]D XSRJLEDQMH� UREOMHQMH� UDYQDQMH� VWULåHQMH� L]UH]RYDQMH NRYLQ�

QXPHULþQR NUPLOMHQL 
8462[.21 + .31 + .41] 

29.40.33 6WURML ]D XSRJLEDQMH� UREOMHQMH� UDYQDQMH� VWULåHQMH� L]UH]RYDQMH NRYLQ� EUH]
QXPHULþQHJD NUPiljenja 

8462[.29 + .39 + .49] 

29.40.34 Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih, stiskalnice za obdelavo kovin 8462[.1 + .9] 

29.40.35 Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez 
odvzemanja materiala 

8463 

29.40.4 Stroji za obdelavo kamna, lesa in podobnih trdih materialov; stiskalnice za 
L]GHODYR LYHUQLK SORãþ LSG� 

 

29.40.41 Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih 
materialov ali za hladno obdelavo stekla 

8464 

29.40.42 Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih 
PDWHULDORY� VWLVNDOQLFH ]D L]GHODYR LYHUQLK SORãþ LSG� 

8465 + 8479.3 

29.40.5 5RþQD RURGMD� SQHYPDWLþQD DOL QD PRWRUQL SRJRQ  

29.40.51 5RþQD RURGMD� SQHYPDWLþQD DOL ] ODVWQLP QHHOHNWULþQLP Potorjem 8467[.1 + .8] 

29.40.52 (OHNWULþQD URþQD RURGMD ] ODVWQLP PRWRUMHP  8508[.1 - .8] 

29.40.6 Stroji in naprave za varjenje in spajkanje  

29.40.60 Stroji in naprave za varjenje in spajkanje 8468[.1 - .8] + 8515[.1 - .8] 

29.40.7 Deli in pribor za obdelovalne stroje  

29.40.71 Orodna vpenjala in samoodpiralne glave za rezanje navojev 8466.1 

29.40.72 Vpenjala za obdelovance  8466.2 

29.40.73 Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje 8466.3 
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29.40.74 Deli in pribor za stroje za obdelavo kovin 8466[.93 + .94] 

29.40.75 Deli in pribor za stroje za obdelavo lesa, plute, trde gume in podobnih trdih 
materialov 

8466[.91 + .92] 

29.40.76 'HOL ]D SQHYPDWLþQD RURGMD LQ URþQD RURGMD ] QHHOHNWULþQLP PRWRUMHP 8467.9 

29.40.77 'HOL ]D HOHNWULþQD URþQD RURGMD 8508.9 

29.40.78 Deli za varilne naprave 8468.9 + 8515.9 

29.40.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH REGHORYDOQLK VWURMHY  

29.40.91 0RQWDåD obdelovalnih strojev  

29.40.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH REGHORYDOQLK VWURMHY  

29.5 DRUGI STROJI IN NAPRAVE ZA POSEBNE NAMENE  

29.51 Metalurški stroji in naprave  

29.51.1 Metalurški stroji in naprave   

29.51.11 Konverterji, livarski lonci, kokile za ingote, livarski stroji, valjalne proge 8454[.1 - .3] + 8455[.1 + .2] 

29.51.12 Deli za metalurške stroje in naprave 8454.9 + 8455[.3 + .9] 

29.51.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PHWDOXUãNLK VWURMHY LQ QDSUDY  

29.51.91 0RQWDåD PHWDOXUãNLK VWURMHY  

29.51.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PHWDOXUãNLK VWURMHY  

29.52 Stroji in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in 
gradbeništvo 

 

29.52.1 Rudarski stroji in naprave  

29.52.11 .RQWLQXLUDQR GHOXMRþD GYLJDOD LQ WUDQVSRUWQL WUDNRYL ]D GHOR SRG ]HPOMR 8428.31 

29.52.12 Stroji za spodrezovanje premoga in za vrtanje predorov 8430[.3 + .4] 

29.52.2 Samovozni stroji za zemeljska dela   

29.52.21 6DPRYR]QL EXOGRåHUML LQ SRUDYQDOQL VWURML 8429.1 

29.52.22 Samovozni grederji in ravnalniki 8429.2 

29.52.23 Samovozni skreperji 8429.3 

29.52.24 Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji 8429.4 

29.52.25 6DPRYR]QL þHOQL ORSDWDVWL QDNODGDOQLNL 8429.51 

29.52.26 6DPRYR]QL EDJUL� QDNODGDOQLNL� ] YUWOMLYR QDGJUDGQMR �UD]HQ þHOQLK ORSDWDVWLK
nakladalnikov) 

8429.52 

29.52.27 DrXJL VDPRYR]QL åOLþQL EDJUL LQ QDNODGDOQLNL� GUXJL VDPRYR]QL VWURML ]D
kopanje 

8429.59 + 8430.5 

29.52.28 3OXJL ]D SRUDYQDOQH VWURMH� EXOGRåHUMH 8431.42 

29.52.3 Drugi stroji in naprave za kopanje  

29.52.30 Drugi stroji in naprave za kopanje 8430[.1 + .2 + .6] + 8479.1 

29.52.4 Strojne naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje kamenja, rud in drugih 
mineralnih materialov; naprave za izdelavo livarskih kalupov 

 

29.52.40 Strojne naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje kamenja, rud in drugih 
mineralnih materialov; naprave za izdelavo livarskih kalupov 

8474[.1 - .8] 

29.52.5 7UDNWRUML JRVHQLþDUML  

29.52.50 7UDNWRUML JRVHQLþDUML 8701.3 

29.52.6 Deli strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo  

29.52.61 'HOL VWURMHY LQ QDSUDY ]D YUWDQMH� NRSDQMH� GYLJRYDQMH� GHOL ]D åHUMDYH 8431[.43 + .49] 

29.52.62 Deli strojev in naprav za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi 8474.9 

29.52.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY LQ QDSUDY ]D UXGDUVWYR� SULGRELYDQMH
naravnih kamnin in gradbeništvo 

 

29.52.91 0RQWDåD UXGDUVNLK LQ JUDGEHQLK VWURMHY  

29.52.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH UXGDUVNLK LQ JUDGEHQLK VWURMHY  
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29.53 6WURML LQ QDSUDYH ]D SURL]YRGQMR åLYLO� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

29.53.1 6WURML LQ QDSUDYH ]D SURL]YRGQMR åLYLO� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

29.53.11 Centrifugalni separatorji smetane 8421.11 

29.53.12 Stroji in naprave za mlekarne 8434.2 

29.53.13 6WURML LQ QDSUDYH ]D POHWMH DOL SUHGHODYR åLWD LQ SRVXãHQH ]HOHQMDYH 8437.8 

29.53.14 Stiskalnice in druge naprave za proizvodnjo vina, sadnih sokov in podobnih 
SLMDþ 

8435.1 

29.53.15 NeHOHNWULþQH SHNDUQLãNH SHþL� VXãLOQLFH ]D NPHWLMVNH SULGHONH� QHJRVSRGLQMVND
oprema za kuhanje ali ogrevanje 

8417.2 + 8419[.31 + .81] 

29.53.16 'UXJL VWURML LQ QDSUDYH ]D LQGXVWULMVNR SULSUDYR DOL SURL]YRGQMR åLYLO DOL SLMDþ�
WXGL PDãþRE LQ ROM 

8438[.1 - .8] + 8479.2 

29.53.17 Stroji za pripravo ali predelavo tobaka 8478.1 

29.53.2 'HOL VWURMHY LQ QDSUDY ]D SURL]YRGQMR åLYLO� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

29.53.21 'HOL ]D PRO]QH LQ POHNDUQLãNH VWURMH� GHOL ]D VWURMH ]D SURL]YRGQMR SLMDþ 8434.9 + 8435.9 

29.53.22 'HOL VWURMHY LQ QDSUDY ]D SURL]YRGQMR åLYLO 8437.9 + 8438.9 

29.53.23 Deli strojev in naprav za predelavo tobaka 8478.9 

29.53.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY LQ QDSUDY ]D SURL]YRGQMR åLYLO� SLMDþ LQ
WREDþQLK L]GHONRY 

 

29.53.91 0RQWDåD VWURMHY LQ QDSUDY ]D SURL]YRGQMR åLYLO� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

29.53.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY LQ QDSUDY ]D SURL]YRGQMR åLYLO� SLMDþ LQ
WREDþQLK L]GHONRY 

 

29.54 6WURML LQ QDSUDYH ]D SURL]YRGQMR WHNVWLOD� REODþLO� XVQMD LQ XVQMHQLK

izdelkov 
 

29.54.1 Stroji in naprave za pripravo, predenje, tkanje in pletenje tekstila  

29.54.11 Stroji za proizvodnjo tekstilnih vlaken 8444 + 8445.1 

29.54.12 Stroji za proizvodnjo preje 8445[.2 - .9] 

29.54.13 Strojne statve 8446 

29.54.14 Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni stroji 8447 

29.54.15 3RPRåQL VWURML LQ QDSUDYH ]D L]GHODYR WHNVWLOD 8448.1 

29.54.2 'UXJL VWURML LQ QDSUDYH ]D SURL]YRGQMR WHNVWLOD LQ REODþLO� WXGL ãLYDOQL VWURML  

29.54.21 Stroji in naprave za dodelavo prediva in tkanin; stroji za proizvodnjo polsti 8449 + 8451[.3 - .8] 

29.54.22 3UDOQL LQ VXãLOQL VWURML V NDSDFLWHWR SUHNR �� NJ SHULOD� VWURML ]D NHPLþQR
þLãþHQMH 

8450.2 + 8451[.1 + .29] 

29.54.23 Šivalni stroji, razen strojev za spenjanje knjig in gospodinjskih šivalnih strojev 8452.2 

29.54.3 Stroji in naprave za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkov  

29.54.30 Stroji in naprave za proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkov 8453[.1 - .8] 

29.54.4 'HOL LQ SULERU ]D VWURMH LQ QDSUDYH ]D SURL]YRGQMR WHNVWLOD� REODþLO� XVQMD  

29.54.41 Deli in pribor za tkalne in predilne stroje 8448[.2 - .5] 

29.54.42 Deli za šivalne, pralne stroje in usnjarske stroje  8450.9 + 8451.9 + 8452[.3 - 
.9] + 8453.9 

29.54.5 Gospodinjski šivalni stroji  

29.54.50 Gospodinjski šivalni stroji 8452.1 

29.54.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH tekstilnih in usnjarskih strojev   

29.54.91 0RQWDåD WHNVWLOQLK LQ XVQMDUVNLK VWURMHY  

29.54.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH WHNVWLOQLK LQ XVQMDUVNLK VWURMHY  

29.55 Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in lepenke  

29.55.1 Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in lepenke   

29.55.11 Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in lepenke 8439[.1 - .3] + 8441[.1 - .8] 

29.55.12 Deli strojev in naprav za proizvodnjo papirja in lepenke 8439.9 + 8441.9 
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29.55.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY ]D Sroizvodnjo papirja ali lepenke  

29.55.91 0RQWDåD VWURMHY ]D SURL]YRGQMR SDSLUMD DOL OHSHQNH  

29.55.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY ]D SURL]YRGQMR SDSLUMD DOL OHSHQNH  

29.56 Stroji in naprave za druge posebne namene  

29.56.1 Stroji in naprave za tiskanje in vezavo knjig   

29.56.11 Knjigoveški stroji in naprave 8440.1 

29.56.12 Stroji in naprave za izdelavo tiskarskih stavkov 8442[.1 - .3] 

29.56.13 Stroji in naprave za ofsetni tisk 8443[.11 + .19] 

29.56.14 Drugi tiskarski stroji in naprave 8443[.2 - .6] 

29.56.15 Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave  8440.9 + 8442.4 + 8443.9 

29.56.2 Stroji in naprave za razne posebne namene   

29.56.21 Sušilne centrifuge za tekstilne izdelke 8421.12 

29.56.22 Sušilnice za les, papir ali lepenko; druge negospodinjske sušilnice 8419[.32 + .39] 

29.56.23 'UXJL VWURML LQ QDSUDYH ]D REOLNRYDQMH JXPH DOL SODVWLþQLK PDV 8477[.1 - .8] 

29.56.24 8WRSL� PRGHOQH SORãþH� OLYDUVNL PRGHOL LQ NDOXSL 8480 

29.56.25 Drugi stroji in naprave za posebne namene 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 
8479[.4 - .8] 

29.56.26 Deli strojev in naprav za druge posebne namene 8475.9 + 8477.9 + 8479.9 

29.56.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY LQ QDSUDY ]D SRVHEQH QDPHQH  

29.56.91 0RQWDåD VWURMHY LQ QDSUDY ]D SRVHEQH QDPHQH  

29.56.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH VWURMHY LQ QDSUDY ]D SRVHEQH QDPHQH  

29.6 252ä-( ,1 675(/,92  

29.60 2URåMH LQ VWUHOLYR  

29.60.1 2URåMH LQ VWUHOLYR  

29.60.11 Motorizirani tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deli 8710 

29.60.12 9RMDãNR RURåMH� UD]HQ SLãWRO� PHþHY� VDEHOM LSG� 9301 

29.60.13 3LãWROH� ORYVNH LQ ãSRUWQH SXãNH LQ GUXJR RURåMH 9302 - 9304 

29.60.14 Bombe, strelivo in projektili ter njihovi deli 9306 

29.60.15 'HOL ]D RURåMH 9305 

29.60.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH RURåMD LQ RURåQLh sistemov  

29.60.91 0RQWDåD RURåMD  

29.60.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH RURåMD  

29.7 DRUGE GOSPODINJSKE NAPRAVE  

29.71 (OHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH  

29.71.1 +ODGLOQLNL LQ ]DPU]RYDOQLNL� SUDOQL VWURML� HOHNWULþQH RGHMH� YHQWLODWRUML  

29.71.11 Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki 8418[.1 - .4] 

29.71.12 Gospodinjski pomivalni stroji 8422.11 

29.71.13 Gospodinjski pralni in sušilni stroji 8450.1 + 8451.21 

29.71.14 (OHNWULþQH RGHMH 6301.1 

29.71.15 Gospodinjski ventilatorji in nape 8414[.51 + .6] 

29.71.2 'UXJH HOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH  

29.71.21 (OHNWURPHKDQLþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH ] ODVWQLP HOHNWURPRWRUMHP 8509[.1 - .8] 

29.71.22 (OHNWULþQL EULYQLNL LQ QDSUDYH ]D VWULåHQMH ODV 8510[.1 - .3] 

29.71.23 (OHNWURWHUPLþQH QDSUDYH ]D XUHMDQMH ODV DOL VXãHQMH URN� HOHNWULþQL OLNDOQLNL 8516[.3 + .4] 

29.71.24 &YUWQLNL� RSHNDþL� NDYQL DYWRPDWL LQ GUXJH JRVSRGLQMVNH HOHNWURWHUPLþQH
naprave  

8516.7 

29.71.25 (OHNWULþQL JUHOQLNL YRGH 8516.1 

29.71.26 (OHNWULþQH QDSUDYH ]D RJUHYDQMH SURVWRURY 8516.2 

29.71.27 0LNURYDORYQH SHþLFH 8516.5 

29.71.28 'UXJH HOHNWULþQH SHþLFH� ãWHGLOQLNL� NXKDOQLNL LSG� 8516.6 

29.71.29 (OHNWULþQL JUHOQL XSRUL 8516.8 
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29.71.3 'HOL ]D HOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH  

29.71.30 'HOL ]D HOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH 8509.9 + 8510.9 + 8516.9 

29.72 1HHOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH  

29.72.1 1HHOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH  

29.72.11 1HHOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH ]D NXKDQMH 7321.1 + 7417 

29.72.12 1HHOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH ]D RJUHYDQMH SURVWRUD 7321.8 

29.72.13 NeelHNWULþQL JUHOQLNL ]UDND 7322.9 

29.72.14 6RQþQL� SOLQVNL LQ GUXJL QHHOHNWULþQL SUHWRþQL JUHOQLNL YRGH 8419.1 

29.72.2 'HOL ]D ãWHGLOQLNH� NXKDOQLNH LQ SRGREQH QHHOHNWULþQH JRVSRGLQMVNH QDSUDYH  

29.72.20 'HOL ]D ãWHGLOQLNH� NXKDOQLNH LQ SRGREQH QHHOHNWULþQe gospodinjske naprave 7321.9 

DL (/(.75,ý1$ ,1 237,ý1$ 235(0$  

30 5$ý81$/1,., ,1 3,6$51,â., 6752-,  

30.0 5$ý81$/1,., ,1 3,6$51,â., 6752-,  

30.01 Pisarniški stroji   

30.01.1 3LVDOQL LQ UDþXQVNL VWURML  

30.01.11 Avtomatski pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila 8469.1 

30.01.12 Drugi pisalni stroji 8469[.2 + .3] 

30.01.13 5DþXQVNL VWURML� VWURML ]D NQMLåHQMH� UHJLVWULUQH EODJDMQH LSG� 8470 

30.01.14 'HOL LQ RSUHPD ]D SLVDOQH LQ UDþXQVNH VWURMH 8473[.1 + .2] 

30.01.2 Fotokopirne naprave, pisarniški stroji za ofsetni tisk in podobni stroji   

30.01.21 Fotokopirne naprave 9009[.1 - .3] 

30.01.22 Pisarniški stroji za ofsetni tisk 8443.12 

30.01.23 Bankomati in drugi pisarniški stroji 8472 

30.01.24 Deli in oprema za  pisarniške stroje 8473.4 

30.01.25 Deli in oprema za fotokopirne naprave 9009.9 

30.01.9 0RQWDåD SLVDUQLãNLK VWURMHY  

30.01.90 0RQWDåD SLVDUQLãNLK VWURMHY  

30.02 5DþXQDOQLNL LQ GUXJD RSUHPD ]D REGHODYR SRGDWNRY  

30.02.1 5DþXQDOQLãNH QDSUDYH   

30.02.11 Analogne ali hibridne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov 8471.1 

30.02.12 Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, prenosne 8471.3 

30.02.13 Digitalne procesne enote s pomnilnikom, vhodno ali izhodno enoto 8471.41 

30.02.14 Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, v obliki sistema 8471.49 

30.02.15 Druge digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov 8471.5 

30.02.16 Vhodne ali izhodne enote 8471.6 

30.02.17 Pomnilne enote 8471.7 

30.02.18 Druge naprave za avtomatsko obdelavo podatkov 8471[.8 + .9] 

30.02.19 Deli in oprema naprav za avtomatsko obdelavo podatkov 8473[.3 + .5] 

30.02.9 Inštaliranje naprav za avtomatsko obdelavo podatkov  

30.02.90 Inštaliranje naprav za avtomatsko obdelavo podatkov  

31 '58*, (/(.75,ý1, 6752-, ,1 1$35$9(  

31.1 (/(.75,ý1, 02725-,� *(1(5$725-, ,1 75$16)250$725-,  

31.10 (OHNWULþQL PRWRUMi, generatorji in transformatorji  

31.10.1 (OHNWURPRWRUML ] PRþMR GR ���� :� GUXJL HQRVPHUQL PRWRUML LQ JHQHUDWRUML  

31.10.10 (OHNWURPRWRUML ] PRþMR GR ���� :� GUXJL HQRVPHUQL PRWRUML LQ JHQHUDWRUML 8501[.1 + .3] 

31.10.2 8QLYHU]DOQL� L]PHQLþQL�HQRVPHUQL PRWRUML ] PRþMR QDG ���� :� GUXJL L]PHQLþQL
motorji in generatorji (alternatorji) 

 

31.10.21 8QLYHU]DOQL� L]PHQLþQL�HQRVPHUQL PRWRUML ] PRþMR QDG ���� : 8501.2 

31.10.22 (QRID]QL PRWRUML QD L]PHQLþQL WRN 8501.4 

31.10.23 9HþID]QL PRWRUML QD L]PHQLþQL WRN� ] PRþMR GR ��� : 8501.51 

31.10.24 9HþID]QL PRWRUML QD L]PHQLþQL WRN� ] PRþMR RG ��� : GR �� N: 8501.52 
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31.10.25 9HþID]QL PRWRUML QD L]PHQLþQL WRN� ] PRþMR QDG �� N: 8501.53 

31.10.26 *HQHUDWRUML L]PHQLþQHJD WRND �DOWHUQDWRUML� 8501.6 

31.10.3 (OHNWULþQL generatorski agregati in rotacijski pretvorniki  

31.10.31 Agregati z dizelskim motorjem 8502.1 

31.10.32 $JUHJDWL ] EHQFLQVNLP EDWQLP PRWRUMHP� GUXJL DJUHJDWL� HOHNWULþQL URWDFLMVNL
pretvorniki 

8502[.2 - .4] 

31.10.4 (OHNWULþQL WUDQVIRUPDWRUML  

31.10.41 7UDQVIRUPDWRUML ] L]RODFLMVNR WHNRþLQR 8504.2 

31.10.42 'UXJL WUDQVIRUPDWRUML� QD]LYQH PRþL SRG �� N9$ 8504[.31 + .32] 

31.10.43 'UXJL WUDQVIRUPDWRUML� QD]LYQH PRþL QDG �� N9$ 8504[.33 + .34] 

31.10.5 'XãLONH ]D åDUQLFH� VWDWLþQL SUHWYRUQLNL� GUXJL LQGXNWorji  

31.10.50 'XãLONH ]D åDUQLFH� VWDWLþQL SUHWYRUQLNL� GUXJL LQGXNWRUML 8504[.1 + .4 + .5] 

31.10.6 'HOL ]D HOHNWULþQH PRWRUMH� JHQHUDWRUMH LQ WUDQVIRUPDWRUMH  

31.10.61 'HOL ]D HOHNWULþQH PRWRUMH LQ DJUHJDWH 8503 

31.10.62 Deli za transformatorje, induNWRUMH LQ VWDWLþQH SUHWYRUQLNH 8504.9 

31.10.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD� Y]GUåHYDQMH LQ SUHYLMDQMH HOHNWULþQLK PRWRUMHY� JHQHUDWRUMHY
in transformatorjev 

 

31.10.91 0RQWDåD HOHNWURPRWRUMHY� JHQHUDWRUMHY LQ WUDQVIRUPDWRUMHY  

31.10.92 3RSUDYLOD� Y]GUåHYDQMH LQ SUevijanje elektromotorjev, generatorjev in 
transformatorjev 

 

31.2 NAPRAVE ZA DISTRIBUCIJO IN KRMILJENJE ELEKTRIKE  

31.20 Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike  

31.20.1 (OHNWULþQD VWLNDOD LQ QDSUDYH ]D YDURYDQMH HOHNWULþQLK WRNRNURJRY� QDSHWRVWL nad 
1000 V 

 

31.20.10 (OHNWULþQD VWLNDOD LQ QDSUDYH ]D YDURYDQMH HOHNWULþQLK WRNRNURJRY� QDSHWRVWL QDG
1000 V 

8535 

31.20.2 (OHNWULþQD VWLNDOD LQ QDSUDYH ]D YDURYDQMH HOHNWULþQLK WRNRNURJRY� QDSHWRVWL GR
1000 V 

 

31.20.21 Varovalke, za napetosti do 1000 V 8536.1 

31.20.22 Avtomatska izklopna stikala, za napetosti do 1000 V 8536.2 

31.20.23 'UXJH QDSUDYH ]D YDURYDQMH HOHNWULþQLK WRNRNURJRY� QDSHWRVWL GR ���� 9 8536.3 

31.20.24 Releji 8536.4 

31.20.25 Stikala 8536.5 

31.20.26 äDUQLþQD JUOD� ]D QDSHWRVW GR ��00 V 8536.61 

31.20.27 9WLþL� YWLþQLFH� NRQHNWRUML LQ GUXJH QDSUDYH ]D SRYH]DYR Y HOHNWULþQLK
tokokrogih 

8536[.69 + .9] 

31.20.3 .UPLOQH SORãþH  

31.20.31 .RPDQGQH SORãþH LQ GUXJH RVQRYH ]D NUPLOMHQMH HOHNWULþQLK WRNRNURJRY
napetosti do 1000 V 

8537.1 

31.20.32 .RPDQGQH SORãþH LQ GUXJH RVQRYH ]D NUPLOMHQMH HOHNWULþQLK WRNRNURJRY
napetosti nad 1000 V 

8537.2 

31.20.4 Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike  

31.20.40 Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 8538 

31.20.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH QDSUDY ]D NUPLOMHQMH LQ GLVWULEXFLMR HOHNWULNH  

31.20.91 0RQWDåD QDSUDY ]D NUPLOMHQMH LQ GLVWULEXFLMR HOHNWULNH  

31.20.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH QDSUDY ]D NUPLOMHQMH LQ GLVWULEXFLMR HOHNWULNH  

31.3 ,=2/,5$1, (/(.75,ý1, 92'1,.,  

31.30 ,]ROLUDQL HOHNWULþQL YRGQLNL   

31.30.1 ,]ROLUDQL HOHNWULþQL YRGQLNL� NDEOL L] RSWLþQLK YODNHQ  

31.30.11 ,]ROLUDQD åLFD ]D QDYLWMD 8544.1 

31.30.12 Koaksialni kabli 8544.2 
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31.30.13 'UXJL HOHNWULþQL YRGQLNL ]D QDSHWRVWL GR ���� 9 8544[.4 + .5] 

31.30.14 (OHNWULþQL YRGQLNL ]D QDSHWRVWL QDG ���� 9 8544.6 

31.30.15 .DEOL L] RSODãþHQLK RSWLþQLK YODNHQ 8544.7 

31.4 $.808/$725-,� 35,0$51, ý/(1, ,1 %$7(5,-(   

31.40 $NXPXODWRUML� SULPDUQL þOHQL LQ EDWHULMH  

31.40.1 3ULPDUQL þOHQL LQ SULPDUQH EDWHULMH   

31.40.11 3ULPDUQL þOHQL LQ SULPDUQH EDWHULMH 8506[.1 - .8] 

31.40.12 'HOL ]D SULPDUQH þOHQH LQ EDWHULMH 8506.9 

31.40.2 (OHNWULþQL DNXPXODWRUML  

31.40.21 6YLQþHYL DNXPXODWRUML ]D ]DJRQ EDWQLK PRWRUMHY 8507.1 

31.40.22 'UXJL VYLQþHYL DNXPXODWRUML� UD]HQ ]D ]DJRQ batnih motorjev 8507.2 

31.40.23 Nikelj-kadmijevi, nikelj-åHOH]RYL LQ GUXJL HOHNWULþQL DNXPXODWRUML 8507[.3 - .8] 

31.40.24 'HOL ]D HOHNWULþQH DNXPXODWRUMH 8507.9 

31.40.3 Izrabljene baterije, odpadni akumulatorji  

31.40.30 Izrabljene baterije, odpadni akumulatorji 8548.1 

31.5 OPREMA ZA RAZSVETLJAVO IN SVETILKE  

31.50 Oprema za razsvetljavo in svetilke  

31.50.1 äDUQLFH� VLMDONH� REORþQLFH  

31.50.11 =DSUWL UHIOHNWRUVNL YORåNL ] YJUDMHQLPL åDUQLFDPL 8539.1 

31.50.12 9ROIUDPRYH KDORJHQVNH åDUQLFH� UD]HQ XOWUDYLMROLþQLK LQ LQIUDUGHþLK 8539.21 

31.50.13 äDUQLFH QD åDULOQR QLWNR� PRþL GR ��� : LQ ]D QDSHWRVW QDG ��� 9 8539.22 

31.50.14 'UXJH åDUQLFH QD åDULOQR QLWNR 8539.29 

31.50.15 6LMDONH QD UD]HOHNWUHQMH� XOWUDYLMROLþQH LQ LQIUDUGHþH åDUQLFH� REORþQLFH 8539[.3 + .4] 

31.50.2 Svetilke, lestenci, osvetljene napisne table  

31.50.21 3UHQRVQH HOHNWULþQH VYHWLONH ] ODVWQLP YLURP HQHUJLMH 8513.1 

31.50.22 (OHNWULþQH QDPL]QH DOL VWRMHþH VYHWLONH 9405.2 

31.50.23 1HHOHNWULþQH VYHWLONH LQ VYHWLOD 9405.5 

31.50.24 Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd. 9405.6 

31.50.25 /HVWHQFL LQ GUXJD HOHNWULþQD VWURSQD LQ VWHQVND VYHWLOD 9405.1 

31.50.3 Druga svetila  

31.50.31 %OLVNRYQH åDUQLFH� EOLVNRYQH NRFNH LSG� 9006.62 

31.50.32 (OHNWULþQD UD]VYHWOMDYD ]D QRYROHWQH jelke 9405.3 

31.50.33 äDURPHWL ]D RGSUWH SURVWRUH 9405.40.1 

31.50.34 'UXJH HOHNWULþQH VYHWLONH LQ VYHWLOD 9405.40[.3 + .9] 

31.50.4 'HOL åDUQLF� VYHWLON LQ VYHWLO  

31.50.41 'HOL åDUQLF 8539.9 

31.50.42 Deli svetilk in svetil 8513.9 + 9405.99 

31.6 ELEK75,ý1$ 235(0$ =$ 6752-( ,1 92=,/$� '58*$
(/(.75,ý1$ 235(0$ 

 

31.61 (OHNWULþQD RSUHPD ]D VWURMH LQ YR]LOD  

31.61.1 .RPSOHWL YRGQLNRY ]D YåLJ  

31.61.10 .RPSOHWL YRGQLNRY ]D YåLJ 8544.3 

31.61.2 'UXJD HOHNWULþQD RSUHPD ]D VWURMH LQ YR]LOD   

31.61.21 9åLJDOQH VYHþNH� PDJQHWQL YåLJDOQLNL� GLQDPRPDJQHWL� PDJQHWQL Y]WUDMQLNL�
YåLJDOQH WXOMDYH 

8511[.1 - .3] 

31.61.22 (OHNWULþQL ]DJDQMDOQLNL� GYRQDPHQVNL VWURML LQ GUXJL JHQHUDWRUML ]D YR]LOD 8511[.4 - .8] 

31.61.23 (OHNWULþQD RSUHPD ]D UD]VYHWOMDYR LQ VLJQDOL]DFLjo za vozila, vetrobranski 
brisalci, naprave za odmrzovanje 

8512[.1 - .4] 

31.61.24 'HOL GUXJH HOHNWULþQH RSUHPH ]D VWURMH LQ YR]LOD 8511.9 + 8512.9 
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31.62 'UXJD HOHNWULþQD RSUHPD  

31.62.1 'UXJD HOHNWULþQD RSUHPD   

31.62.11 (OHNWULþQH QDSUDYH ]D YL]XDOQR DOL ]YRþQR VLJQDOL]DFLMR� UD]HQ ]D YR]LOD 8530[.1 + .8] + 8531[.1 - .8] 

31.62.12 (OHNWURPDJQHWL� WUDMQL PDJQHWL� YSHQMDOQH LQ GYLåQH JODYH� HOHNWURPDJQHWQH
sklopke in zavore; deli zanje 

8505 

31.62.13 (OHNWULþQL VWURML LQ QDSUDYH V SRVHEQLPL IXQNFLMDPL 8543[.1 - .8] 

31.62.14 (OHNWULþQL L]RODWRUML� L]ROLUQL GHOL ]D HOHNWULþQH VWURMH 8546.9 + 8547.9 

31.62.15 Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki 8545 

31.62.16 'HOL GUXJH HOHNWULþQH RSUHPH� HOHNWULþQL GHOL GUXJLK VWUojev in naprav 8530.9 + 8531.9 + 8543.9 + 
8548.9 

31.62.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH HOHNWULþQH RSUHPH  

31.62.91 0RQWDåD HOHNWULþQH RSUHPH� UD]HQ VLJQDOQH RSUHPH ]D FHVWH LQ OHWDOLãþD  

31.62.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH GUXJH HOHNWULþQH RSUHPH  

32 RADIJSKE, TELEVIZIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE 
NAPRAVE IN OPREMA 

 

32.1 ELEKTRONKE, ELEKTRONSKI VENTILI IN DRUGE 
ELEKTRONSKE KOMPONENTE 

 

32.10 Elektronke, elektronski ventili in druge elektronske komponente  

32.10.1 (OHNWULþQL NRQGHQ]DWRUML  

32.10.11 Nespremenljivi kondenzatorji za tokokroge s frekvenco 50/60 Hz, s 
NDSDFLWLYQR PRþMR QDG ��� NYDU 

8532.1 

32.10.12 1HVSUHPHQOMLYL HOHNWULþQL NRQGHQ]DWRUML 8532.2 

32.10.13 6SUHPHQOMLYL DOL QDVWDYOMLYL HOHNWULþQL NRQGHQ]DWRUML 8532.3 

32.10.2 (OHNWULþQL XSRUL �UD]Hn grelnih), reostati, potenciometri  

32.10.20 (OHNWULþQL XSRUL �UD]HQ JUHOQLK�� UHRVWDWL� SRWHQFLRPHWUL 8533[.1 - .4] 

32.10.3 Tiskana vezja  

32.10.30 Tiskana vezja 8534 

32.10.4 Katodne cevi, mikrovalovne elektronke  

32.10.41 Katodne cevi 8540[.1 - .6] 

32.10.42 Mikrovalovne elektronke 8540[.7 + .8] 

32.10.5 Diode, tranzistorji, polprevodniški elementi  

32.10.51 Diode; tranzistorji; tiristorji, diac in triac elementi 8541[.1 - .3] 

32.10.52 3ROSUHYRGQLãNL HOHPHQWL� /(' GLRGH� PRQWLUDQL SLH]RHOHNWULþQL kristali; deli 
zanje 

8541[.4 - .6] 

32.10.6 Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi  

32.10.60 Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi 8542[.1 - .5] 

32.10.7 Deli za elektronke in druge elektronske komponente  

32.10.71 'HOL ]D HOHNWULþQH NRQGHnzatorje 8532.9 

32.10.72 'HOL ]D HOHNWULþQH XSRUH� UHRVWDWH LQ SRWHQFLRPHWUH 8533.9 

32.10.73 Drugi deli za elektronke, polprevodniške elemente in druge elektronske 
komponente 

8540.9 + 8541.9 + 8542.9 

32.2 TELEVIZIJSKI IN RADIJSKI ODDAJNIKI, NAPRAVE ZA 
TELEFONIJO IN TELEGRAFIJO 

 

32.20 Televizijski in radijski oddajniki, naprave za telefonijo in 
telegrafijo 

 

32.20.1 Televizijski in radijski oddajniki, televizijske kamere  

32.20.11 Televizijski in radijski oddajniki 8525[.1 + .2] 

32.20.12 Televizijske kamere 8525.3 

 



Uradni list Republike Slovenije Št. 70 / 8. 8. 2000 / Stran 8749 
 
 

32.20.2 (OHNWULþQH QDSUDYH ]D WHOHIRQLMR DOL WHOHJUDILMR  

32.20.20 (OHNWULþQH QDSUDYH ]D WHOHIRQLMR DOL WHOHJUDILMR 8517[.1 - .8] 

32.20.3 Deli telefonskih ali telegrafskih naprav  

32.20.30 Deli telefonskih ali telegrafskih naprav 8517.9 

32.20.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH WHOHYL]LMVNLK LQ UDGLMVNLK RGGDMQLNRY WHU
telefonskih naprav 

 

32.20.91 0RQWDåD WHOHYL]LMVNLK LQ UDGLMVNLK RGGDMQLNRY WHU WHOHIRQVNLK QDSUDY  

32.20.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH WHOHYL]LMVNLK LQ UDGLMVNLK RGGDMQLNRY WHU WHOHIRQVNLK
naprav 

 

32.3 TELEVIZIJSKI IN RADIJSKI SPREJEMNIKI, NAPRAVE ZA 
61(0$1-( ,1 35('9$-$1-( =92ý1,+ $/, 6/,.291,+
ZAPISOV 

 

32.30 Televizijski in radijski sprejemniki, naprave za sprejemanje in 
SUHGYDMDQMH ]YRþQLK DOL VOLNRYQLK ]DSLVRY 

 

32.30.1 Radijski sprejemniki  

32.30.11 Radijski sprejemniki, razen za motorna vozila 8527[.1 + .3] 

32.30.12 Radijski sprejemniki za motorna vozila 8527.2 

32.30.2 Televizijski sprejemniki  

32.30.20 Televizijski sprejemniki 8528 

32.30.3 1DSUDYH ]D VQHPDQMH LQ SUHGYDMDQMH ]YRþQLK DOi slikovnih zapisov  

32.30.31 *UDPRIRQL� NDVHWRIRQL LQ GUXJH QDSUDYH ]D SUHGYDMDQMH ]YRþQLK ]DSLVRY 8519 

32.30.32 Magnetofoni in druge naprave za zapis zvoka 8520 

32.30.33 Videorekorderji in druge naprave za snemanje ali predvajanje slikovnih 
zapisov 

8521 + 8525.4 

32.30.4 0LNURIRQL� ]YRþQLNL� VOXãDONH� DYGLRIUHNYHQþQL RMDþHYDOQLNL  

32.30.41 Mikrofoni in stojala zanje 8518.1 

32.30.42 =YRþQLNL� QDJODYQH VOXãDONH 8518[.2 + .3] 

32.30.43 $YGLRIUHNYHQþQL RMDþHYDOQLNL 8518[.4 + .5] 

32.30.44 Radijski pozivniki  8527.9 

32.30.5 'HOL ]D ]YRþQH LQ YLGHR QDSUDYH� DQWHQH  

32.30.51 'HOL ]D ]YRþQH LQ YLGHR QDSUDYH 8518.9 + 8522 

32.30.52 Antene vseh vrst; deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov; deli za radarsko 
opremo 

8529 

32.30.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHvanje profesionalne radijske in televizijske opreme  

32.30.91 0RQWDåD SURIHVLRQDOQH UDGLMVNH� WHOHYL]LMVNH� ]YRþQH DOL YLGHR RSUHPH  

32.30.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH SURIHVLRQDOQH UDGLMVNH� WHOHYL]LMVNH� ]YRþQH DOL YLGHR
opreme 

 

33 MEDICINSKA OPREMA, F ,120(+$1,ý1, ,1 237,ý1,
INSTRUMENTI, URE 

 

33.1 0(',&,16.$ 235(0$� 25723('6., 35,3202ý.,  

33.10 0HGLFLQVND RSUHPD LQ RUWRSHGVNL SULSRPRþNL  

33.10.1 0HGLFLQVND RSUHPD LQ RUWRSHGVNL SULSRPRþNL  

33.10.11 1DSUDYH� NL XSRUDEOMDMR [� DOID� EHWD DOL JDPD åDUNH 9022 

33.10.12 (OHNWURGLDJQRVWLþQH QDSUDYH WHU PHGLFLQVNH QDSUDYH� NL XSRUDEOMDMR LQIUDUGHþH
DOL XOWUDYLMROLþQH åDUNH 

9018[.1 + .2] 

33.10.13 Zobozdravniški instrumenti in naprave 9018.4 

33.10.14 Medicinski in laboratorijski sterilizatorji 8419.2 

33.10.15 Injekcijske brizgalke, igle, kanile, kirurški ter drugi instrumenti in naprave 9018[.3 + .5 + .9] 

33.10.16 7HUDSHYWVNL LQVWUXPHQWL LQ QDSUDYH� GLKDOQL SULSRPRþNL 9019 + 9020 

33.10.17 Umetni sklepi in drugi umetni deli telesa, proteze in opornice 9021[.1 - .3] 

33.10.18 6OXãQL SULSRPRþNL� VUþQL VSRGEXMHYDOQLNL� GHOL RUWRSHGVNLK LQ SURWHWVNLK QDSUDY 9021[.4 - .9] 
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33.10.2 Medicinsko, zobozdravniško, veterinarsko pohištvo  

33.10.20 Medicinsko, zobozdravniško, veterinarsko pohištvo 9402 

33.10.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PHGLFLQVNH RSUHPH  

33.10.91 0RQWDåD PHGLFLQVNH RSUHPH  

33.10.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PHGLFLQVNH RSUHPH  

33.2 MERILNI, KONTROLNI, PREIZKUŠEVALNI, NAVIGACIJSKI IN 
DRUGI INSTRUMENTI 

 

33.20 Merilni, kontrolni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti  

33.20.1 Navigacijski, meteorološki, geofizikalni in podobni instrumenti in naprave  

33.20.11 Kompasi in drugi navigacijski instrumenti in naprave 9014[.1 - .8] 

33.20.12 Geodetski, hidrografski, hidrološki, meteorološki instrumenti in naprave 9015[.1 - .8] 

33.20.2 Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje  

33.20.20 Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje 8526 

33.20.3 Precizne tehtnice; instrumenti za risDQMH� UDþXQDQMH� PHUMHQMH GROåLQH  

33.20.31 7HKWQLFH ] REþXWOMLYRVWMR GR ���� J 9016 

33.20.32 Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje, zaznamovanje, 
UDþXQDQMH 

9017[.1 + .2] 

33.20.33 5RþQD PHULOD ]D PHUMHQMH GROåLQH 9017[.3 + .8] 

33.20.4 ,QVWUXPHQWL ]D PHUMHQMH HOHNWULþQLK YHOLþLQ WHU LRQL]LUDQLK VHYDQM  

33.20.41 Instrumenti in naprave za merjenje in odkrivanje ioniziranih sevanj 9030.1 

33.20.42 Katodni osciloskopi in oscilografi 9030.2 

33.20.43 ,QVWUXPHQWL ]D PHUMHQMH HOHNWULþQLK YHOLþLQ� EUH] UHJLVWULUQLK QDSUDY 9030.3 

33.20.44 Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih naprav 9030.4 

33.20.45 'UXJL LQVWUXPHQWL LQ QDSUDYH ]D PHUMHQMH DOL SUHL]NXãDQMH HOHNWULþQLK YHOLþLQ 9030.8 

33.20.5 Instrumenti za preizkušanje fizikalnih lastnosti  

33.20.51 Hidrometri, termometri, pirometri, higrometri, barometri, psihrometri 9025[.1 + .8] 

33.20.52 ,QVWUXPHQWL ]D PHUMHQMH SUHWRND� QLYRMD� SULWLVND LQ GUXJLK VSUHPHQOMLYLK YHOLþLQ
SUL WHNRþLQDK LQ SOLQLK 

9026[.1 - .8] 

33.20.53 'UXJL LQVWUXPHQWL LQ QDSUDYH ]D IL]LNDOQH LQ NHPLþQH DQDOL]H 9027[.1 - .8] 

33.20.6 Drugi merilni, preizkuševalni in kontrolni instrumenti in naprave  

33.20.61 Elektronski mikroskopi , difrakcijske naprave 9012.1 

33.20.62 Naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov 9024[.1 + .8] 

33.20.63 0HULOQLNL SURL]YRGQMH LQ SRUDEH SOLQD� WHNRþLQ DOL HOHNWULNH 9028[.1 - .3] 

33.20.64 Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri; kazalniki hitrosti, tahometri; 
stroboskopi 

9029[.1 + .2] 

33.20.65 Drugi instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje 9031[.1 - .8] 

33.20.7 Instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje in kontroliranje  

33.20.70 Instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje in kontroliranje 9032[.1 - .8] 

33.20.8 Deli instrumentov in naprav za merjenje, preizkušanje, navigacijo  

33.20.81 Deli in pribor za merilne, preizkuševalne, navigacijske instrumente in naprave 9014.9 + 9015.9 + 9017.9 + 
9024.9 + 9025.9 + 9026.9 + 
9027.9 + 9030.9 + 9031.9 + 
9033 

33.20.82 Deli in pribor za elektronske mikroskope in difrakcijske naprave 9012.9 

33.20.83 Deli in pribor za števce 9028.9 + 9029.9 

33.20.84 Deli in pribor za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenje 9032.9 
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33.20.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH LQVWUumentov in naprav za merjenje, 
preizkušanje, kontroliranje, navigacijo 

 

33.20.91 0RQWDåD LQVWUXPHQWRY LQ QDSUDY ]D PHUMHQMH� SUHL]NXãDQMH� NRQWUROLUDQMH�
navigacijo 

 

33.20.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH LQVWUXPHQWRY LQ QDSUDY ]D PHUMHQMH� SUHL]NXãDQMH�
kontroliranje, navigacijo 

 

33.3 5$=92- ,1 0217$ä$ 235(0( =$ ,1'8675,-6.2 352&(612
KRMILJENJE 

 

33.30 5D]YRM LQ PRQWDåD RSUHPH ]D LQGXVWULMVNR SURFHVQR NUPLOMHQMH  

33.30.1 5D]YRM LQ PRQWDåD RSUHPH ]D LQGXVWULMVNR SURFHVQR NUPLOMHQMH  

33.30.10 Razvoj in montaåD RSUHPH ]D LQGXVWULMVNR SURFHVQR NUPLOMHQMH  

33.4 237,ý1, ,167580(17, 7(5 )272*5$)6.$ 235(0$  

33.40 2SWLþQL LQVWUXPHQWL WHU IRWRJUDIVND RSUHPD  

33.40.1 2þDOD LQ OHþH ]D RþDOD  

33.40.11 .RQWDNWQH OHþH� OHþH ]D RþDOD 9001[.3 - .5] 

33.40.12 2þDOD� VRQþQD� ]DãþLWQD� ]D NRUHNFLMR YLGD LQ GUXJD 9004 

33.40.13 2NYLUML ]D RþDOD 9003.1 

33.40.14 'HOL RNYLUMHY ]D RþDOD 9003.9 

33.40.2 'UXJL RSWLþQL LQVWUXPHQWL  

33.40.21 1HRSODãþHQD RSWLþQD YODNQD� IROLMH LQ SORãþH L] SRODUL]LUDMRþHJD PDWHULDOD�
SUL]PH� OHþH� filtri ipd. 

9001[.1 + .2 + .9] + 9002[.19 
+ .2 + .9] 

33.40.22 'DOMQRJOHGL� WHOHVNRSL� DVWURQRPVNL LQVWUXPHQWL� RSWLþQL PLNURVNRSL 9005[.1 + .8] + 9011[.1 - .8] 

33.40.23 1DSUDYH V WHNRþLPL NULVWDOL� ODVHUML� UD]HQ ODVHUVNLK GLRG� GUXJL RSWLþQL
instrumenti in naprave 

9013[.1 - .8] 

33.40.24 'HOL LQ SULERU ]D RSWLþQH LQVWUXPHQWH LQ QDSUDYH 9005.9 + 9011.9 + 9013.9 

33.40.3 Fotografska oprema  

33.40.31 2EMHNWLYL ]D NDPHUH� SURMHNWRUMH� SRYHþHYDOQLNH LSG� 9002.11 

33.40.32 Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov ali valjev; fotografske 
naprave za mikrofilm ipd. 

9006[.1 - .3] 

33.40.33 Fotoaparati 9006[.4 + .5] 

33.40.34 Filmske kamere 9007.1 

33.40.35 Filmski in drugi projektorji 9007.2 + 9008[.1 + .3] 

33.40.36 %OLVNRYNH� SRYHþHYDOQLNL� QDSUDYH ]D Iotografske laboratorije; projekcijski 
zasloni 

9006[.61 + .69] + 9008.4 + 
9010[.1 - .6] 

33.40.37 ýLWDOQLNL ]D PLNURILOPH� PLNURNDUWLFH LSG� 9008.2 

33.40.38 Deli in pribor za fotografsko opremo 9006.9 + 9007.9 + 9008.9 + 
9010.9 

33.40.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHvanje poklicne fotografske in kinematografske opreme ter 
RSWLþQLK LQVWUXPHQWRY 

 

33.40.90 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH SRNOLFQH IRWRJUDIVNH LQ NLQHPDWRJUDIVNH RSUHPH WHU
RSWLþQLK LQVWUXPHQWRY 

 

33.5 URE  

33.50 Ure  

33.50.1 Ure  

33.50.11 Osebne ure z okrovom iz plemenitih kovin 9101 

33.50.12 Druge osebne ure, tudi štoparice 9102 

33.50.13 8UH ]D LQVWUXPHQWQH SORãþH LQ SRGREQH XUH ]D YR]LOD 9104 

33.50.14 Budilke, stenske in druge ure 9103 + 9105 

33.50.15 1DSUDYH ]D NRQWUROR LQ PHUMHQMH þDVD� þDVRYQD VWLNDOD 9106 + 9107 
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33.50.2 Deli za ure  

33.50.21 Urni mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni 9108 

33.50.22 Urni mehanizmi za budilke in druge ure, kompletni in sestavljeni 9109 

33.50.23 Urni mehanizmi za osebne ure, kompletni, nesestavljeni; nekompletni urni 
mehanizmi za osebne ure 

9110[.11 + .12] 

33.50.24 Grobi urni mehanizmi za osebne ure 9110.19 

33.50.25 Drugi urni mehanizmi 9110.9 

33.50.26 Okrovi za ure in deli zanje 9111 + 9112 

33.50.27 .RYLQVNL SDVRYL ]D URþQH XUH LQ GHOL ]DQMH 9113[.1 + .2] 

33.50.28 Drugi deli za ure 9114 

33.50.9 0RQWDåD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH LQGXVWULMVNLK QDSUDY ]D PHUMHQMH LQ NRQWUROR
þDVD 

 

33.50.91 0RQWDåD LQGXVWULMVNLK QDSUDY ]D PHUMHQMH LQ NRQWUROR þDVD  

33.50.92 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH LQGXVWULMVNLK QDSUDY ]D PHUMHQMH LQ NRQWUROR þDVD  

DM VOZILA IN PLOVILA  

34 MOTORNA VOZILA, PRIKOLICE, POLPRIKOLICE  

34.1 MOTORNA VOZILA IN MOTORJI ZANJE  

34.10 Motorna vozila in motorji zanje  

34.10.1 Motorji z notranjim izgorevanjem za motorna vozila  

34.10.11 Batni motorji z notranjim izgorevanjem za vozila, s prostornino valja do 1000 
cm3 

8407[.31 - .33] 

34.10.12 Batni motorji z notranjim izgorevanjem za vozila, s prostornino valja nad 1000 
cm3 

8407.34 

34.10.13 MoWRUML V NRPSUHVLMVNLP YåLJRP �GL]HO PRWRUML�� ]D YR]LOD 8408.2 

34.10.2 Osebna vozila  

34.10.21 Osebna vozila z batnimi bencinskimi motorji s prostornino valja do 1500 cm3 8703[.21.1 + .22.1] 

34.10.22 Osebna vozila z batnimi bencinskimi motorji s prostornino valja najmanj 1500 
cm3 

8703[.23.1 + .24.1] 

34.10.23 Osebna vozila z dizel ali poldizel motorji 8703[.31.1 + .32.1 + .33.1] 

34.10.24 Druga osebna motorna vozila 8703.9 

34.10.25 Rabljena osebna motorna vozila 8703[.21.9 + .22.9 + .23.9 + 
.24.9 + .31.9 + .32.9 + .33.9] 

34.10.3 Motorna vozila za prevo] �� DOL YHþ RVHE  

34.10.30 0RWRUQD YR]LOD ]D SUHYR] �� DOL YHþ RVHE 8702 

34.10.4 Tovorna motorna vozila  

34.10.41 Tovorna vozila z dizel ali poldizel motorji 8704[.21(.1 + .31 + .91) + 
.22(.1 + .91) + .23(.1 + .91)] 

34.10.42 Tovorna vozila z batnimi bencinskimi motorji; druga tovorna vozila 8704[.31(.1 + .31 + .91) + 
.32(.1 + .91) + .9] 

34.10.43 Rabljena tovorna motorna vozila 8704[.21(.39 + .99) + .22.99 + 
.23.99 + .31(.39 + .99) + 
.32.99] 

34.10.44 &HVWQL YODþLOFL ]D SROSULNROLFH 8701.2 

34.10.45 Podvozja, opremljena z motorji 8706 

34.10.5 Motorna vozila za posebne namene  

34.10.51 3UHNXFQLNL �GXPSHUML� ]D XSRUDER L]YHQ FHVWQHJD RPUHåMD 8704.1 

34.10.52 Vozila z dvigali 8705.1 

34.10.53 0RWRUQD YR]LOD ]D YRåQMR SR VQHJX� JROI YR]LOD LSG� 8703.1 

34.10.54 Druga posebna motorna vozila 8705[.2 - .9] 
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34.2 KAROSERIJE ZA MOTORNA VOZILA; PRIKOLICE IN 
POLPRIKOLICE 

 

34.20 Karoserije za motorna vozila; prikolice in polprikolice  

34.20.1 Karoserije za motorna vozila  

34.20.10 Karoserije za motorna vozila 8707 

34.20.2 Prikolice in polprikolice; zabojniki (kontejnerji)  

34.20.21 Zabojniki (kontejnerji) 8609 

34.20.22 Bivalne prikolice in polprikolice 8716.1 

34.20.23 Druge prikolice in polprikolice 8716[.3 + .4] 

34.20.3 Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila  

34.20.30 Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila 8716.9 

34.3 DELI IN OPREMA ZA MOTORNA VOZILA IN NJIHOVE MOTORJE  

34.30 Deli in oprema za motorna vozila in njihove motorje  

34.30.1 Deli motorjev za vozila  

34.30.11 Deli za bencinske motorje z notranjim izgorevanjem za vozila 8409.91 

34.30.12 Deli za druge motorje za vozila 8409.99 

34.30.2 Drugi deli in oprema za motorna vozila  

34.30.20 Drugi deli in oprema za motorna vozila 8708[.1 + .3 - .9] 

34.30.3 Varnostni pasovi in oprema za karoserije  

34.30.30 Varnostni pasovi in oprema za karoserije 8708.2 

35 DRUGA VOZILA IN PLOVILA  

35.1 PLOVILA  

35.11 Ladje  

35.11.1 Bojne ladje  

35.11.10 Bojne ladje 8906.00.1 

35.11.2 Ladje in podobna plovila za prevoz potnikov in blaga  

35.11.21 Trajekti, potniške in izletniške ladje 8901.1 

35.11.22 Tankerji 8901.2 

35.11.23 Hladilniške ladje 8901.3 

35.11.24 Druge tovorne ladje 8901.9 

35.11.3 Ribiške ladje in druga posebna plovila  

35.11.31 Ribiške ladje 8902 

35.11.32 9ODþLOFL 8904 

35.11.33 3ODYDMRþL EDJUL� SODYDMRþL VYHWLOQLNL� SODYDMRþL åHUMDYL LQ GUXJD SORYLOD 8905[.1 + .9] + 8906.00.9 

35.11.4 3ODYDMRþH DOL SRWRSQH SORãþDGL  

35.11.40 3ODYDMRþH DOL SRWRSQH SORãþDGL 8905.2 

35.11.5 'UXJH SODYDMRþH QDSUDYH  

35.11.50 'UXJH SODYDMRþH QDSUDYH 8907 

35.11.6 Plovila, namenjena za razrez  

35.11.60 Plovila, namenjena za razrez 8908 

35.11.9 3RSUDYLOR� Y]GUåHYDQMH� SUHXUHMDQMH LQ UD]UH] ODGLM  

35.11.91 Popravilo ladij  

35.11.92 Preurejanje ladij  

35.11.93 Razrez ladij  

35.12 ýROQL ]D UD]YHGULOR DOL ãSRUW  

35.12.1 ýROQL ]D UD]YHGULOR DOL ãSRUW  

35.12.11 Jadrnice  8903.91 

35.12.12 1DSLKOMLYL þROQL 8903.1 

35.12.13 0RWRUQL LQ YHVODãNL þROQL� GUXJD SORYLOD ]D UD]YHGULOR DOL ãSRUW 8903[.92 + .99] 
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35.12.9 Popravilo LQ Y]GUåHYDQMH MDGUQLF LQ þROQRY ]D UD]YHGULOR LQ ãSRUW  

35.12.90 3RSUDYLOR LQ Y]GUåHYDQMH MDGUQLF LQ þROQRY ]D UD]YHGULOR LQ ãSRUW  

35.2 TIRNA VOZILA  

35.20 Tirna vozila  

35.20.1 Lokomotive in lokomotivski zalogovniki  

35.20.11 Lokomotive, napajane i] HOHNWULþQHJD RPUHåMD 8601.1 

35.20.12 Dizelsko-HOHNWULþQH ORNRPRWLYH 8602.1 

35.20.13 Dizelske in druge lokomotive; lokomotivski zalogovniki 8601.2 + 8602.9 

35.20.2 6DPRYR]QL YDJRQL� UD]HQ Y]GUåHYDOQLK DOL VHUYLVQLK  

35.20.20 Samovozni vagoni, razen v]GUåHYDOQLK DOL VHUYLVQLK 8603 

35.20.3 Drugi  vagoni  

35.20.31 7LUQD Y]GUåHYDOQD DOL VHUYLVQD YR]LOD 8604 

35.20.32 3RWQLãNL YDJRQL� SUWOMDåQL� SRãWQL LQ GUXJL SRVHEQL YDJRQL� QHVDPRYR]QL 8605 

35.20.33 Tovorni vagoni, nesamovozni 8606 

35.20.4 Deli tirnLK YR]LO LQ YODNRY� PHKDQLþQD RSUHPD ]D YDUQRVW� NRQWUROR LQ NUPLOMHQMH
prometa 

 

35.20.40 'HOL WLUQLK YR]LO LQ YODNRY� PHKDQLþQD RSUHPD ]D YDUQRVW� NRQWUROR LQ
krmiljenje prometa 

8607 + 8608 

35.20.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH� SRQRYQR XVSRVDEOMDQMH WLUQLK vozil  

35.20.91 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH WLUQLK YR]LO  

35.20.92 Ponovno usposabljanje tirnih vozil  

35.3 =5$ý1$ ,1 9(62/-6.$ 3/29,/$ 7(5 02725-, =$1-(  

35.30 =UDþQD LQ YHVROMVND SORYLOD WHU PRWRUML ]DQMH  

35.30.1 0RWRUML ]D ]UDþQD SORYLOD� ODQVLUQH QDprave, naprave za treniranje letenja  

35.30.11 Letalski batni motorji 8407.1 

35.30.12 Turboreaktivni in turbopropelerski letalski motorji 8411[.1 + .2] 

35.30.13 Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih 8412.1 

35.30.14 Lansirne naprave, palubna prestrezala ipd., naprave za treniranje letenja 8805 

35.30.15 Deli za letalske batne motorje 8409.1 

35.30.16 Deli za turboreaktivne in turbopropelerske motorje 8411.91 

35.30.2 %DORQL� MDGUDOQD OHWDOD� ]PDML LQ GUXJD ]UDþQD SORYLOD EUH] ODVWQHJD SRJRQD  

35.30.21 Jadralna letala in pilotirani zmaji 8801.1 

35.30.22 %DORQL� FHSHOLQL LQ GUXJD ]UDþQD SORYLOD EUH] ODVWQHJD SRJRQD 8801.9 

35.30.3 Helikopterji in letala  

35.30.31 Helikopterji 8802.1 

35.30.32 Letala, mase do 2000 kg 8802.2 

35.30.33 Letala, mase nad 2000 do 15000 kg 8802.3 

35.30.34 Letala, mase nad 15000 kg 8802.4 

35.30.4 Vesoljska plovila, tudi sateliti  

35.30.40 Vesoljska plovila, tudi sateliti 8802.6 

35.30.5 DruJL GHOL ]UDþQLK LQ YHVROMVNLK SORYLO  

35.30.50 'UXJL GHOL ]UDþQLK LQ YHVROMVNLK SORYLO 8803 

35.30.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH� SRQRYQR XVSRVDEOMDQMH OHWDO LQ OHWDOVNLK PRWRUMHY  

35.30.91 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH OHWDO LQ OHWDOVNLK PRWRUMHY  

35.30.92 Ponovno usposabljanje letal  

35.4 MOTORNA KOLESA IN KOLESA  

35.41 Motorna kolesa  

35.41.1 Motorna kolesa  

35.41.11 Motorna kolesa in mopedi, z batnim motorjem s prostornino valja do 50 cm3 8711.1 

35.41.12 Motorna kolesa, z batnim motorjem s prostornino valja nad 50 cm3 8711[.2 - .5] 

35.41.13 Druga motorna kolesa 8711.9 
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35.41.2 Deli in oprema za motorna kolesa in mopede  

35.41.20 Deli in oprema za motorna kolesa in mopede 8714.1 

35.42 Kolesa in podobna vozila brez motorja  

35.42.1 Kolesa in podobna vozila brez motorja  

35.42.10 Kolesa in podobna vozila brez motorja 8712 

35.42.2 Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja  

35.42.20 Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja 8714.9 

35.43 ,QYDOLGVNL YR]LþNL  

35.43.1 InvalidVNL YR]LþNL   

35.43.11 ,QYDOLGVNL YR]LþNL 8713 

35.43.12 'HOL LQ RSUHPD ]D LQYDOLGVNH YR]LþNH 8714.2 

35.5 DRUGA VOZILA  

35.50 Druga vozila  

35.50.1 Druga vozila  

35.50.10 Druga vozila 8716.8 

DN 32+,â792� '58*, ,='(/.,� 5(&,./$ä$  

36 POHIŠTVO; DRUGI IZDELKI  

36.1 POHIŠTVO  

36.11 6HGHåQR SRKLãWYR  

36.11.1 6HGHåQR SRKLãWYR  

36.11.11 6HGHåL V NRYLQVNLP RJURGMHP 9401[.1 - .3 + .7] 

36.11.12 6HGHåL ] OHVHQLP RJURGMHP 9401[.4 - .6] 

36.11.13 'UXJL VHGHåL 9401.8 

36.11.14 'HOL VHGHåQHJD SRKLãWYD 9401.9 

36.12 3RKLãWYR ]D SRVORYQH LQ SURGDMQH SURVWRUH� UD]HQ VHGHåQHJD  

36.12.1 3RKLãWYR ]D SRVORYQH LQ SURGDMQH SURVWRUH� UD]HQ VHGHåQHJD  

36.12.11 Kovinsko pisarniško pohištvo 9403.1 

36.12.12 Leseno pisarniško pohištvo 9403.3 

36.12.13 Leseno pohištvo za trgovine 9403.60.3 

36.13 Kuhinjsko pohištvo  

36.13.1 Kuhinjsko pohištvo  

36.13.10 Kuhinjsko pohištvo 9403.4 

36.14 Drugo pohištvo  

36.14.1 Drugo pohištvo  

36.14.11 Drugo kovinsko pohištvo 9403.2 

36.14.12 Leseno pohištvo za spalnice, jedilnice, dnevne sobe 9403[.5 + .60.1] 

36.14.13 Drugo leseno pohištvo 9403.60.9 

36.14.14 3RKLãWYR L] SODVWLþQLK PDV LQ GUXJLK PDWHULDORY� WXGL SURWMD� WUVWLNH� EDPEXVD
ipd. 

9403[.7 + .8] 

36.14.15 'HOL ]D SRKLãWYR� UD]HQ VHGHåQHJD 9403.9 

36.14.2 'RGHODYD LQ REGHODYD SRKLãWYD� UD]HQ WDSHFLUDQMD VHGHåQHJD SRKLãWYD  

36.14.20 Dodelava in obdelavD SRKLãWYD� UD]HQ WDSHFLUDQMD VHGHåQHJD SRKLãWYD  

36.15 9]PHWQLFH� åLPQLFH� SRVWHOMQL YORåNL  

36.15.1 9]PHWQLFH� åLPQLFH� SRVWHOMQL YORåNL  

36.15.11 Vzmetnice 9404.1 

36.15.12 äLPQLFH� SRVWHOMQL YORåNL 9404.2 
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36.2 NAKIT IN PODOBNI IZDELKI  

36.21 Kovanci  

36.21.1 Kovanci   

36.21.10 Kovanci  7118 

36.22 Nakit in podobni izdelki  

36.22.1 Nakit in podobni izdelki  

36.22.11 Obdelani biseri, dragi in poldragi kamni 7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 
7104.9 

36.22.12 Industrijski diamanti, obdelani; prah iz narDYQLK DOL VLQWHWLþQLK GUDJLK LQ
poldragih kamnov 

7102.29 + 7105 

36.22.13 Nakit in drugi zlatarski izdelki iz plemenitih kovin 7113 + 7114 

36.22.14 Drugi izdelki iz plemenitih kovin; nakit in drugi izdelki iz biserov, dragih ali 
poldragih kamnov 

7115 + 7116 

36.3 GLASBILA  

36.30 Glasbila  

36.30.1 Glasbila  

36.30.11 Klavirji in druga glasbila s klaviaturo in strunami 9201 

36.30.12 Druga glasbila s strunami 9202 

36.30.13 Orgle, harmoniji in podobna glasbila; harmonike; orglice 9203 + 9204 

36.30.14 Pihala 9205 

36.30.15 GlaVELOD� NDWHULK ]YRN VH SURL]YDMD DOL RMDþXMH HOHNWULþQR 9207 

36.30.16 Druga glasbila 9206 + 9208 

36.30.17 0HWURQRPL� JODVEHQH YLOLFH� LQWRQDFLMVNH SLãþDONH� PHKDQL]PL ]D JODVEHQH
skrinjice; strune 

9209[.1 - .3] 

36.30.18 Deli in oprema za glasbila 9209.9 

36.30.9 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH JODVELO  

36.30.90 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH JODVELO  

36.4 ŠPORTNA OPREMA  

36.40 Športna oprema  

36.40.1 Športna oprema  

36.40.11 6PXþL LQ GUXJD VPXþDUVND RSUHPD� GUVDONH� NRWDONH 9506[.1 + .7] 

36.40.12 9RGQH VPXþL� Madralne deske in druga oprema za vodne športe 9506.2 

36.40.13 *LPQDVWLþQD LQ DWOHWVND RSUHPD LQ UHNYL]LWL 9506.91 

36.40.14 Druga športna oprema  4203.21 + 9506[.3 - .6 + .99] 

36.40.15 Ribiške palice in oprema za športni ribolov 9507 

36.5 ,*5$ý( ,1 5(.9,=,7, =$ '58ä$%1( ,*5(  

36.50 ,JUDþH LQ UHNYL]LWL ]D GUXåDEQH LJUH  

36.50.1 Lutke  

36.50.11 /XWNH þORYHãNH REOLNH 9502.1 

36.50.12 ,JUDþH Y REOLNL åLYDOL DOL QHþORYHãNLK ELWLM 9503.4 

36.50.13 'HOL LQ RSUHPD ]D OXWNH þORYHãNH REOLNH 9502.9 

36.50.2 VlakFL LQ RSUHPD ]DQMH� GUXJL SRPDQMãDQL PRGHOL WHU NRQVWUXNFLMVNH LJUDþH  

36.50.20 9ODNFL LQ RSUHPD ]DQMH� GUXJL SRPDQMãDQL PRGHOL WHU NRQVWUXNFLMVNH LJUDþH 9503[.1 - .3] 

36.50.3 'UXJH LJUDþH  

36.50.31 2WURãNH LJUDþH V NROHVL� ]D MDKDQMH DOL YRåQMR� YR]LþNi za lutke 9501 

36.50.32 Sestavljanke 9503.6 

36.50.33 Glasbila -LJUDþH LQ GUXJH LJUDþH 9503[.5 + .7 - .9] 
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36.50.4 5HNYL]LWL ]D ]DEDYR LQ GUXåDEQH LJUH  

36.50.41 Igralne karte 9504.4 

36.50.42 Videoigre za uporabo na TV sprejemnikih 9504.1 

36.50.43 2SUHPD ]D ELOMDUG� RSUHPD ]D GUXJH GUXåDEQH LJUH� IOLSHUML LQ GUXJH LJUH� NL VH
SRåHQHMR V NRYDQFHP DOL åHWRQRP 

9504[.2 + .3 + .9] 

36.6 DRUGI IZDELKI  

36.61 %LåXWHULMD  

36.61.1 %LåXWHULMD  

36.61.10 %LåXWHULMD 7117 

36.62 0HWOH LQ NUWDþH  

36.62.1 MetleLQ NUWDþH  

36.62.11 0HWOH LQ NUWDþH ]D JRVSRGLQMVWYR 9603[.1 + .9] 

36.62.12 âþHWNH ]D RVHEQR QHJR� ]REQH ãþHWNH� VOLNDUVNL LQ NR]PHWLþQL þRSLþL 9603[.2 + .3] 

36.62.13 'UXJH NUWDþH LQ þRSLþL 9603[.4 + .5] 

36.63 Drugi izdelki  

36.63.1 Vrtiljaki, gugalnLFH� WRERJDQL� VWUHOLãþD LQ GUXJH ]DEDYLãþQH QDSUDYH  

36.63.10 9UWLOMDNL� JXJDOQLFH� WRERJDQL� VWUHOLãþD LQ GUXJH ]DEDYLãþQH QDSUDYH 9508 

36.63.2 3LVDOQH SRWUHEãþLQH  

36.63.21 .HPLþQL VYLQþQLNL� IORPDVWUL� PDUNHUML LQ SRGREQD SROVWHQD SLVDOD� SDWHQWQL
sYLQþQLNL 

9608[.1 + .2 + .4] 

36.63.22 Peresa, nalivniki 9608.3 

36.63.23 .RPSOHWL QDMPDQM GYHK SLVDO� YORåNL ]D NHPLþQH VYLQþQLNH 9608[.5 - .9] 

36.63.24 6YLQþQLNL� EDUYQLNL� PLQH ]D VYLQþQLNH� YRãþHQNH� ULVDOQR RJOMH� VOLNDUVND LQ
krojaška kreda 

9609 

36.63.25 7DEOLFH LQ WDEOH� SHþDWL� QXPHUDWRUML LSG�� WUDNRYL ]D SLVDOQL VWURM� EOD]LQLFH ]D
åLJH 

9610 - 9612 

36.63.3 'HåQLNL� VSUHKDMDOQH SDOLFH� JXPEL� SULWLVNDþL� ]DGUJH  

36.63.31 'HåQLNL� VSUHKDMDOQH SDOLFH LSG� 6601 + 6602 

36.63.32 'HOL ]D GHåQLNH� VSUHKDMDOQH SDOLFH� ELþH LSG� 6603 

36.63.33 3ULWLVNDþL LQ GHOL ]DQMH� ]DGUJH� JXPEL 9606[.1 + .2] + 9607.1 

36.63.34 Gumbi za prevlekanje, deli gumbov in zadrg 9606.3 + 9607.2 

36.63.4 Linolej  

36.63.40 Linolej 5904 

36.63.5 Lasulje ipd.  

36.63.50 Lasulje ipd. 6703 + 6704 

36.63.6 9åLJDOQLNL� SLSH LQ GUXJ NDGLOVNL SULERU� YåLJDOLFH  

36.63.61 9åLJDOQLNL� SLSH� XVWQLNL ]D NDMHQMH LQ GUXJ NDGLOVNL SULERU 9613[.1 - .8] + 9614 

36.63.62 'HOL YåLJDOQLNRY� SLURIRUQH ]OLWLQH 3606.9 + 9613.9 

36.63.63 9åLJDOLFH 3605 

36.63.64 %HQFLQVNH DOL SOLQVNH ERPELFH ]D YåLJDOQLNH� SURVWRUQLQH GR ��� FP� 3606.1 

36.63.7 Drugi izdelki  

36.63.71 3UD]QLþQL� NDUQHYDOVNL� þDURYQLãNL LQ GUXJL L]GHONL ]D ]DEDYR 9505 

36.63.72 2WURãNL YR]LþNL LQ GHOL ]DQMH 8715 

36.63.73 Glavniki, lasnice, navijalke, toaletna pršila, pudrnice ipd. 9615 + 9616 

36.63.74 Instrumenti, naprave in modeli, namenjeni za demonstriranje 9023 

36.63.75 6YHþH� EDNOH LSG� 3406 

36.63.76 Umetno cvetje, rastlinje, sadje ipd. 6702 

36.63.77 5RþQD VLWD� WHUPRYNH� L]ORåEHQH OXWNH� QDJDþHQH åLYDOL LQ GUXJL L]GHONL 4206 + 6701 + 9601 + 9602 + 
9604 + 9617 + 9618 
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37 RECIKLIRANE SUROVINE  

37.1 RECIKLIRANE KOVINSKE SUROVINE  

37.10 Reciklirane kovinske surovine  

37.10.1 Reciklirane kovinske surovine  

37.10.10 Reciklirane kovinske surovine  

37.2 RECIKLIRANE NEKOVINSKE SUROVINE  

37.20 Reciklirane nekovinske surovine  

37.20.1 Reciklirane nekovinske surovine  

37.20.10 Reciklirane nekovinske surovine  

E (/(.75,ý1$ (1(5*,-$� 3/,1� 3$5$� 92'$  

40 (/(.75,ý1$ (1(5*,-$� 3/,N, PARA, VODA  

40.1 (/(.75,ý1$ (1(5*,-$  

40.10 (OHNWULþQD HQHUJLMD  

40.10.1 (OHNWULþQD HQHUJLMD  

40.10.10 (OHNWULþQD HQHUJLMD 2716 

40.10.2 Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev  

40.10.20 Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev 2844.5 

40.10.3 3UHQRV� GLVWULEXFLMD LQ GUXJH VWRULWYH SUL RVNUEL ] HOHNWULþQR HQHUJLMR  

40.10.30 3UHQRV� GLVWULEXFLMD LQ GUXJH VWRULWYH SUL RVNUEL ] HOHNWULþQR HQHUJLMR  

40.2 OSKRBA S PLINASTIMI GORIVI  

40.20 Oskrba s plinastimi gorivi  

40.20.1 Premogov, generatorski, vodni plin ipd.; bioplin  

40.20.10 Premogov, generatorski, vodni plin ipd.; bioplin 2705 

40.20.2 'LVWULEXFLMD SOLQD SR RPUHåMX LQ GUXJH VWRULWYH SUL RVNUEL V SOLQRP  

40.20.20 'LVWULEXFLMD SOLQD SR RPUHåMX LQ GUXJH VWRULWYH SUL RVNUEL V SOLQom  

40.3 OSKRBA S PARO IN TOPLO VODO  

40.30 Oskrba s paro in toplo vodo  

40.30.1 Oskrba s paro in toplo vodo  

40.30.10 Oskrba s paro in toplo vodo  

41 VODA  

41.0 Voda  

41.00 Voda  

41.00.1 Voda  

41.00.11 Pitna voda  

41.00.12 Nepitna voda  

41.00.2 ýLãþHQMH LQ GLVWULEXFLMD YRGH LQ GUXJH VWRULWYH SUL RVNUEL ] YRGR  

41.00.20 ýLãþHQMH LQ GLVWULEXFLMD YRGH LQ GUXJH VWRULWYH SUL RVNUEL ] YRGR  

F GRADBENIŠTVO  

45 GRADBENIŠTVO  

45.1 35,35$9/-$/1$ '(/$ 1$ *5$'%,âý8  

45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela  

45.11.1 5XãHQMH� SULSUDYD LQ þLãþHQMH JUDGELãþD  

45.11.11 Rušenje  

45.11.12 3ULSUDYD LQ þLãþHQMH JUDGELãþD  

45.11.2 Odkop in druga zemeljska dela  

45.11.21 Kopanje jarkov  

45.11.22 2GVWUDQMHYDQMH RQHVQDåHQH SRYUãLQVNH ]HPHOMVNH SODVWL  

45.11.23 8UHMDQMH ]HPOMLãþD  

45.11.24 Druga zemeljska dela  
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45.11.3 3ULSUDYD ]HPOMLãþD ]D UXGDUMHQMH  

45.11.30 3ULSUDYD ]HPOMLãþD ]D UXGDUMHQMH  

45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje  

45.12.1 Raziskovalno vrtanje in sondiranje  

45.12.10 Raziskovalno vrtanje in sondiranje  

45.2 GRADNJA  OBJEKTOV ALI  DELOV OBJEKTOV  

45.21 Splošna gradbena dela  

45.21.1 *UDGQMD VWDYE �QRYRJUDGQMH� SRYHþDYH� VSUHPLQMDQMH� REQDYOMDQMH�  

45.21.11 Gradnja eno- in dvostanovanjskih stavb  

45.21.12 *UDGQMD YHþVWDQRYDQMVNLK Vtavb  

45.21.13 *UDGQMD LQGXVWULMVNLK VWDYE LQ VNODGLãþ  

45.21.14 Gradnja poslovnih stavb  

45.21.15 Gradnja drugih stavb  

45.21.2 Gradnja nadvozov, mostov, podvozov, predorov  

45.21.21 Gradnja mostov in nadvozov  

45.21.22 Gradnja predorov in podvozov  

45.21.3 Gradnja transportnih cevovodov, komunikacijskih in energetskih daljnovodov  

45.21.31 Gradnja  naftovodov in plinovodov  

45.21.32 Gradnja drugih transportnih cevovodov (tudi za vodo)  

45.21.33 *UDGQMD HOHNWULþQH QDSHOMDYH ]D åHOH]QLFR  

45.21.34 *UDGQMD GUXJLK QDG]HPQLK HOHNWULþQLK GDOMQRYRGRY  

45.21.35 *UDGQMD GUXJLK SRG]HPQLK HOHNWULþQLK GDOMQRYRGRY  

45.21.36 Gradnja nadzemnih komunikacijskih daljnovodov  

45.21.37 Gradnja podzemnih komunikacijskih daljnovodov  

45.21.4 Gradnja lokalnega  ceYRYRGQHJD LQ NDEHOVNHJD RPUHåMD  

45.21.41 *UDGQMD ORNDOQHJD YRGRYRGQHJD� WRSORYRGQHJD LQ NDQDOVNHJD RPUHåMD   

45.21.42 *UDGQMD ORNDOQHJD SOLQRYRGQHJD RPUHåMD   

45.21.43 *UDGQMD ORNDOQHJD QDG]HPQHJD HOHNWULþQHJD RPUHåMD   

45.21.44 Gradnja lokalnega podzHPQHJD HOHNWULþQHJD RPUHåMD  

45.21.45 Gradnja lokalnega nadzemnega telefonskega ali drugega komunikacijskega 
RPUHåMD 

 

45.21.46 Gradnja lokalnega podzemnega telefonskega ali drugega komunikacijskega 
RPUHåMD 

 

45.21.5 Gradnja energetskih, rudarskih in proizvodnih objektov  

45.21.51 Gradnja energetskih objektov  

45.21.52 Gradnja rudarskih in proizvodnih objektov  

45.21.6 Gradnja drugih objektov  

45.21.61 Gradnja tribun in drugih stavb za stadione  

45.21.62 *UDGQMD SODYDOQLK ED]HQRY LQ NRSDOLãþ  

45.21.63 Gradnja športnih dvoran in drugih rekreacijskih zgradb  

45.21.64 Druga splošna gradbena dela  

45.21.7 3RVWDYOMDQMH PRQWDåQLK NRQVWUXNFLM  

45.21.71 3RVWDYOMDQMH PRQWDåQLK VWDQRYDQMVNLK ]JUDGE  

45.21.72 3RVWDYOMDQMH PRQWDåQLK QHVWDQRYDQMVNLK ]JUDGE  

45.21.73 3RVWDYOMDQMH GUXJLK PRQWDåQLK NRQVWUXNFLM  

45.22 Postavljanje ostrešij in krovska dela  

45.22.1 Krovska dela  

45.22.11 Postavljanje ostrešij  

45.22.12 Pokrivanje streh  

45.22.13 Kleparska gradbena dela   
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45.22.2 Hidroizolacijska dela  

45.22.20 Hidroizolacijska dela  

45.23 *UDGQMD FHVW� åHOH]QLãNLK SURJ� OHWDOLãþ LQ ãSRUWQLK REMHNWRY  

45.23.1 *UDGQMD FHVW� SRWL� åHOH]QLãNLK SURJ LQ OHWDOLãþ  

45.23.11 Izdelava spodnjih plasti za avtoceste (razen temeljenja nadvozov), ceste, ulice 
in druge površine za vozila in pešce 

 

45.23.12 Izdelava obrabnih plasti za avtoceste (razen nadvozov), poti, ulice in druge 
površine za vozila in pešce 

 

45.23.13 *UDGQMD åHOH]QLãNLK SURJ LQ åLþQLF  

45.23.14 Gradnja letaliških stez  

45.23.15 %DUYDQMH LQ R]QDþHYDQMH FHVWLãþ� SDUNLULãþ LQ SRGREQLK SRYUãLQ  

45.23.2 =HPHOMVND JUDGEHQD GHOD ]D ãSRUWQD LJULãþD LQ GUXJH UHNUHDFLMVNH SRYUãLQH  

45.23.21 =HPHOMVND JUDGEHQD GHOD ]D VWDGLRQH LQ ãSRUWQD LJULãþD  

45.23.22 Zemeljska gradbena dela za druge rekreacijske in podobne površine  

45.24 Hidrogradnje in urejanje voda  

45.24.1 *UDGQMD YRGQLK SRWL� SULVWDQLãþ� MH]RY LQ GUXJD KLGURJUDGEHQD GHOD  

45.24.11 *UDGQMD SULVWDQLãþ  

45.24.12 Gradnja jezov, prekopov, prelivnih vrat, namakalnih kanalov, akvaduktov  

45.24.13 Gradnja zapornic in drugih hidromehanskih naprav  

45.24.14 Bagranje in druga hidrogradbena dela  

45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok  

45.25.1 3RVWDYOMDQMH RGURY LQ SORãþDGL  

45.25.10 3RVWDYOMDQMH RGURY LQ SORãþDGL  

45.25.2 Fundiranje, kopanje vodnjakov  

45.25.21 Fundiranje, tudi zabijanje pilotov  

45.25.22 Kopanje vodnjakov  

45.25.3 Betoniranje  

45.25.31 'HOD ] RMDþDQLP EHWRQRP  

45.25.32 Drugo betoniranje  

45.25.4 Postavljanje jeklenih gradbenih elementov  

45.25.41 Postavljanje jeklenih gradbenih elementov za stavbe  

45.25.42 Postavljanje jeklenih gradbenih elementov za druge objekte  

45.25.5 Zidanje  

45.25.50 Zidanje  

45.25.6 Druga dela specialnih strok  

45.25.61 Postavljanje industrijskih dimnikov  

45.25.62 3HþDUVND GHOD LQ druga dela specialnih strok  

45.3 INŠTALACIJE PRI GRADNJAH  

45.31 (OHNWULþQH LQãWDODFLMH Y VWDYEDK  

45.31.1 0RQWDåD HOHNWULþQH QDSHOMDYH  

45.31.11 0RQWDåD HOHNWULþQH QDSHOMDYH Y VWDQRYDQMVNLK VWDYEDK  

45.31.12 0RQWDåD HOHNWULþQH QDSHOMDYH Y QHVWDQRYDnjskih stavbah  

45.31.13 0RQWDåD HOHNWULþQH QDSHOMDYH Y GUXJLK REMHNWLK  

45.31.2 0RQWDåD DODUPQLK QDSUDY LQ DQWHQVNLK QDSHOMDY  

45.31.21 0RQWDåD SURWLSRåDUQLK DODUPQLK QDSUDY  

45.31.22 0RQWDåD SURWLYORPQLK DODUPQLK QDSUDY  

45.31.23 0RQWDåD KLãQLK DQWHQ LQ SULNOMXþNRY  

45.31.3 0RQWDåD GYLJDO LQ WHNRþLK VWRSQLF  

45.31.30 0RQWDåD GYLJDO LQ WHNRþLK VWRSQLF  
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45.31.4 'UXJH HOHNWULþQH LQãWDODFLMH Y VWDYEDK  

45.31.41 0RQWDåD WHOHNRPXQLNDFLMVNLK QDSHOMDY  

45.31.42 0RQWDåD HOHNWULþQH QDSHOMDYH ]D RJUHYDQMH LQ GUXJH HOHNWULþQH RSUHPH Y
stavbah 

 

45.32 Izolacijska dela  

45.32.1 Izolacijska dela  

45.32.11 Dela za toplotno izolacijo  

45.32.12 Druga izolacijska dela  

45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije  

45.33.1 0RQWDåD RJUHYDOQLK� SUH]UDþHYDlnih, klimatskih naprav in napeljav  

45.33.11 0RQWDåD FHQWUDOQHJD RJUHYDQMD  

45.33.12 0RQWDåD SUH]UDþHYDOQLK LQ NOLPDWVNLK QDSUDY LQ QDSHOMDY  

45.33.2 0RQWDåD YRGRYRGQLK LQ RGWRþQLK QDSHOMDY  

45.33.20 0RQWDåD YRGRYRGQLK LQ RGWRþQLK QDSHOMDY  

45.33.3 MRQWDåD SOLQVNLK QDSHOMDY  

45.33.30 0RQWDåD SOLQVNLK QDSHOMDY  

45.34 Druge inštalacije pri gradnjah  

45.34.1 Postavljanje ograj  

45.34.10 Postavljanje ograj  

45.34.2 (OHNWULþQH LQãWDODFLMH ]XQDM VWDYE  

45.34.21 Inštalacije za razsvetljavo in signalizaFLMR FHVW� OHWDOLãþ� SULVWDQLãþ  

45.34.22 'UXJH HOHNWULþQH LQãWDODFLMH ]XQDM VWDYE  

45.34.3 Druge inštalacije  

45.34.31 0RQWDåD UROHW LQ VHQþLO  

45.34.32 'UXJD JUDGEHQD PRQWDåQD GHOD� SRSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH LQãWDODFLM Y VWDYEDK  

45.4 =$./-8ý1$ *5$'%ENA DELA  

45.41 Fasaderska in štukaterska dela  

45.41.1 Fasaderska in štukaterska dela  

45.41.10 Fasaderska in štukaterska dela  

45.42 Vgrajevanje stavbnega pohištva  

45.42.1 Vgrajevanje stavbnega pohištva  

45.42.11 Vgrajevanje vratnih in okenskih okvirov  

45.42.12 Vgrajevanje drugega kovinskega stavbnega pohištva  

45.42.13 Vgrajevanje drugega nekovinskega stavbnega pohištva  

45.43 Oblaganje tal in sten  

45.43.1 2EODJDQMH WDO LQ VWHQ V SORãþLFDPL  

45.43.11 2EODJDQMH ]XQDQMLK WDO LQ VWHQ V SORãþLFDPL  

45.43.12 2EODJDQMH QRWUDQMLK WDO LQ VWHQ V SORãþLFDPL  

45.43.2 Drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet  

45.43.21 Polaganje upogljivih talnih oblog  

45.43.22 Polaganje drugih talnih oblog  

45.43.23 Oblaganje sten ter polaganje tapet  

45.43.3 1DPHãþDQMH QRWUDQMH JUDGEHQH GHNRUDFLMH  

45.43.30 1DPHãþDQMH QRWUDQMH JUDGEHQH GHNRUDFLMH  

45.44 Pleskarska in steklarska dela  

45.44.1 Steklarska dela  

45.44.10 Steklarska dela  

45.44.2 Pleskarska dela  

45.44.21 Pleskanje in barvanje notranjosti stavb  

45.44.22 Pleskanje in barvanje zunanjosti stavb  

45.44.23 Pleskanje in barvanje drugih gradbenih konstrukcij  
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45.45 'UXJD ]DNOMXþQD JUDGEHQD GHOD  

45.45.1 DruJD ]DNOMXþQD JUDGEHQD GHOD  

45.45.11 1DPHãþDQMH NRYLQVNLK JUDGEHQLK RNUDVNRY  

45.45.12 ýLãþHQMH ]XQDQMRVWL VWDYE  

45.45.13 0RQWDåD ]DVHEQLK NRSDOQLK ED]HQRY� GUXJD ]DNOMXþQD JUDGEHQD GHOD  

45.5 DAJANJE GRADBENIH STROJEV Z UPRAVLJALCI V NAJEM  

45.50 Dajanje gradbenih strojev z upravljalci v najem  

45.50.1 Dajanje gradbenih strojev z upravljalci v najem  

45.50.10 Dajanje gradbenih strojev z upravljalci v najem  

G PRODAJA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV 
ŠIROKE PORABE 

 

50 352'$-$� 9='5ä(9$1-( ,1 POPRAVILA MOTORNIH 
VOZIL; PRODAJA NA DROBNO  MOTORNIH GORIV 

 

50.1 PRODAJA MOTORNIH VOZIL  

50.10 Prodaja motornih vozil  

50.10.1 Prodaja na debelo motornih vozil  

50.10.11 Prodaja na debelo tovornjakov, prikolic, polprikolic, kombijev, avtobusov  

50.10.12 Prodaja na debelo osebnih avtomobilov  

50.10.13 3URGDMD QD GHEHOR SRþLWQLãNLK SULNROLF� DYWRGRPRY  

50.10.14 Prodaja na debelo vozil za posebne namene in drugih vozil  

50.10.2 Prodaja na drobno motornih vozil  

50.10.21 Prodaja na drobno novih osebnih avtomobilov  

50.10.22 Prodaja na drobno rabljenih osebnih avtomobilov  

50.10.23 3URGDMD QD GUREQR SRþLWQLãNLK SULNROLF� DYWRGRPRY  

50.10.3 Posredovanje pri prodaji motornih vozil  

50.10.30 Posredovanje pri prodaji motornih vozil  

50.2 9='5ä(9$1-( ,1 3235$9,/$ 027251,+ 92=,/  

50.20 9]GUåHYDQMH LQ SRSUavila motornih vozil  

50.20.1 9]GUåHYDQMH LQ SRSUDYLOD RVHEQLK DYWRPRELORY  

50.20.11 9]GUåHYDQMH LQ SRSUDYLOD RVHEQLK DYWRPRELORY� UD]HQ HOHNWULþQH QDSHOMDYH�
SODãþHY LQ NDURVHULM 

 

50.20.12 3RSUDYLOD HOHNWULþQH QDSHOMDYH Y RVHEQLK DYWRPRELOLK  

50.20.13 3RSUDYLOD DYWRPRELOVNLK SODãþHY� WXGL FHQWULUDQMH NROHV  

50.20.14 3RSUDYLOD NDURVHULM LQ SRGREQH VWRULWYH �SRSUDYLOD YUDW� RNHQ� NOMXþDYQLF�

NOHSDUVWYR LQ OLþDUVWYR� ]D RVHEQH DYWRPRELOH 
 

50.20.2 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH GUXJLK PRWRUQLK YR]LO  

50.20.21 9]GUåHYDQMH LQ SRSUDYLOD GUXJLK PRWRUQLK YR]LO� UD]HQ HOHNWULþQH QDSHOMDYH LQ
karoserij 

 

50.20.22 3RSUDYLOD HOHNWULþQH QDSHOMDYH Y GUXJLK PRWRUQLK YR]LOLK  

50.20.23 3RSUDYLOD NDURVHULM LQ SRGREQH VWRULWYH �SRSUDYLOD YUDW� RNHQ� NOMXþDYQLF�
kleparstvo inOLþDUVWYR� ]D GUXJD PRWRUQD YR]LOD 

 

50.20.3 Druge storitve, povezane z motornimi vozili  

50.20.31 Pranje avtomobilov in podobne storitve  

50.20.32 3RPRþ QD FHVWDK� YOHþQD VOXåED  

50.3 PRODAJA DELOV IN OPREME ZA MOTORNA VOZILA  

50.30 Prodaja delov in opreme za motorna vozila  

50.30.1 Prodaja na debelo delov in opreme za motorna vozila  

50.30.11 3URGDMD QD GHEHOR DYWRPRELOVNLK SODãþHY  

50.30.12 Prodaja na debelo drugih delov in opreme za motorna vozila  
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50.30.2 Prodaja na drobno delov in opreme za motorna vozila  

50.30.21 3URGDMD QD GUREQR DYWRPRELOVNLK SODãþHY  

50.30.22 Prodaja na drobno drugih delov in opreme za motorna vozila  

50.30.3 Posredovanje pri prodaji delov in opreme za motorna vozila  

50.30.30 Posredovanje pri prodaji delov in opreme za motorna vozila  

50.4 352'$-$� 9='5ä(9$1-( ,1 3235$9,/$ 027251,+ .2/(6
TER DELOV IN OPREME ZANJE 

 

50.40 3URGDMD� Y]GUåHYDQMH LQ SRSUDYLOD PRWRUQLK NROHV WHU GHORY LQ

opreme zanje 
 

50.40.1 Prodaja na debelo motornih koles, delov in opreme zanje  

50.40.10 Prodaja na debelo motornih koles, delov in opreme zanje  

50.40.2 Prodaja na drobno motornih koles, delov in opreme zanje  

50.40.20 Prodaja na drobno motornih koles, delov in opreme zanje  

50.40.3 Posredovanje pri prodaji motornih koles, delov in opreme zanje  

50.40.30 Posredovanje pri prodaji motornih koles, delov in opreme zanje  

50.40.4 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PRWRUQLK NROHV  

50.40.40 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH PRWRUQLK NROHV  

50.5 PRODAJA NA DROBNO MOTORNIH GORIV  

50.50 Prodaja na drobno motornih goriv  

50.50.1 Prodaja na drobno motornih goriv  

50.50.10 Prodaja na drobno motornih goriv  

51 POSREDOVANJE IN PRODAJA NA DEBELO, RAZEN  
MOTORNIH VOZIL 

 

51.1 POSREDOVANJE PRI PRODAJI  

51.11 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML åLYLK åLYDOL� NPHWLMVNLK VXURYLQ� WHNVWLOQLK
surovin, polizdelkov 

 

51.11.1 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML åLYLK åLYDOL� NPHWLMVNLK surovin, tekstilnih surovin, 
polizdelkov 

 

51.11.11 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML åLYLK åLYDOL  

51.11.12 Posredovanje pri prodaji kmetijskih surovin, tekstilnih surovin, polizdelkov  

51.12 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML JRULY� UXG� NRYLQ� WHKQLþQLK NHPLNDOLM  

51.12.1 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML JRULY� UXG� NRYLQ� WHKQLþQLK NHPLNDOLM  

51.12.11 Posredovanje pri prodaji goriv  

51.12.12 Posredovanje pri prodaji rud in kovin  

51.12.13 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML WHKQLþQLK LQ LQGXVWULMVNLK NHPLNDOLM  

51.13 Posredovanje pri prodaji lesa in gradbenega materiala  

51.13.1 Posredovanje pri prodaji lesa in gradbenega materiala  

51.13.11 Posredovanje pri prodaji lesa in lesenih polizdelkov  

51.13.12 Posredovanje pri prodaji drugega gradbenega materiala  

51.14 Posredovanje pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal  

51.14.1 Posredovanje pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal  

51.14.11 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML SLVDUQLãNLK VWURMHY LQ UDþXQDOQLãNH RSUHPH  

51.14.12 Posredovanje pri prodaji drugih strojev in industrijske opreme  

51.14.13 Posredovanje pri prodaji ladij in letal  
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51.15 Posredovanje pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in 
naprav in drugih kovinskih izdelkov 

 

51.15.1 Posredovanje pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav in drugih 
kovinskih izdelkov 

 

51.15.10 Posredovanje pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav in 
drugih kovinskih izdelkov 

 

51.16 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML WHNVWLOD� REODþLO� REXWYH LQ XVQMHQLK

izdelkov 
 

51.16.1 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML WHNVWLOD� REODþLO� REXWYH LQ XVQMHQLK L]GHONRY  

51.16.11 Posredovanje pri prodaji tekstila  

51.16.12 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML REODþLO LQ REXWYH  

51.16.13 Posredovanje pri prodaji usnjenih izdelkov  

51.17 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML KUDQH� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

51.17.1 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML KUDQH� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

51.17.11 3RVUHGRYDQMH SUL SURGDML KUDQH LQ SLMDþ  

51.17.12 PosredoYDQMH SUL SURGDML WREDþQLK L]GHONRY  

51.18 3RVUHGRYDQMH� VSHFLDOL]LUDQR ]D SURGDMR GRORþHQLK L]GHONRY  

51.18.1 3RVUHGRYDQMH� VSHFLDOL]LUDQR ]D SURGDMR GRORþHQLK L]GHONRY  

51.18.11 Posredovanje, specializirano za prodajo farmacevtskih, medicinskih izdelkov in 
kozmetike 

 

51.18.12 3RVUHGRYDQMH� VSHFLDOL]LUDQR ]D SURGDMR GUXJLK GRORþHQLK L]GHONRY  

51.19 Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov  

51.19.1 Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov  

51.19.10 Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov  

51.2 352'$-$ 1$ '(%(/2 .0(7,-6.,+ 68529,1 ,1 ä,9,+ ä,9$/,  

51.21 3URGDMD QD GHEHOR NPHWLMVNLK VXURYLQ LQ åLYLK åLYDOL  

51.21.1 3URGDMD QD GHEHOR åLWD� VHPHQ LQ NUPH  

51.21.11 3URGDMD QD GHEHOR åLWD  

51.21.12 Prodaja na debelo semen (razen oljnih)  

51.21.13 Prodaja na debelo oljnih semen in plodov  

51.21.14 Prodaja na debelo krme  

51.21.15 Prodaja na debelo drugih kmetijskih surovin  

51.22 Prodaja na debelo cvetja in rastlin  

51.22.1 Prodaja na debelo cvetja in rastlin  

51.22.10 Prodaja na debelo cvetja in rastlin  

51.23 3URGDMD QD GHEHOR åLYLK åLYDOL  

51.23.1 3URGDMD QD GHEHOR åLYLK åLYDOL  

51.23.10 3URGDMD QD GHEHOR åLYLK åLYDOL  

51.24 3URGDMD QD GHEHOR NRå LQ XVQMD  

51.24.1 3URGDMD QD GHEHOR NRå LQ XVQMD  

51.24.10 3URGDMD QD GHEHOR NRå LQ XVQMD  

51.25 Prodaja na debelo nepredelanega tobaka  

51.25.1 Prodaja na debelo nepredelanega tobaka  

51.25.10 Prodaja na debelo nepredelanega tobaka  

51.3 352'$-$ 1$ '(%(/2 +5$1(� 3,-$ý ,1 72%$ý1,+ ,='(/.29  

51.31 Prodaja na debelo sadja in vrtnin  

51.31.1 Prodaja na debelo sadja in vrtnin  

51.31.11 Prodaja na debelo  krompirja  

51.31.12 Prodaja na debelo drugih nepredelanih vrtnin in sadja   
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51.32 Prodaja na debelo mesa in mesnih izdelkov  

51.32.1 Prodaja na debelo mesa in mesnih izdelkov  

51.32.11 Prodaja na debelo mesa   

51.32.12 Prodaja na debelo mesnih izdelkov  

51.33 3URGDMD QD GHEHOR POHND� POHþQLK L]GHONRY� MDMF� MHGLOQHJD ROMD LQ

PDãþRE 
 

51.33.1 3URGDMD QD GHEHOR POHND� POHþQLK L]GHONRY� MDMF� MHGLOQHJD ROMD LQ PDãþRE  

51.33.11 3URGDMD QD GHEHOR POHND� POHþQLK L]GHONRY  

51.33.12 Prodaja na debelo jajc  

51.33.13 3URGDMD QD GHEHOR MHGLOQHJD ROMD LQ PDãþRE  

51.34 3URGDMD QD GHEHOR SLMDþ  

51.34.1 3URGDMD QD GHEHOR SLMDþ  

51.34.11 3URGDMD QD GHEHOR VDGQLK VRNRY� PLQHUDOQLK YRG LQ GUXJLK EUH]DONRKROQLK SLMDþ  

51.34.12 Prodaja na debelo piva, vina, likerjev in drugiK DONRKROQLK SLMDþ  

51.35 3URGDMD QD GHEHOR WREDþQLK L]GHONRY  

51.35.1 3URGDMD QD GHEHOR WREDþQLK L]GHONRY  

51.35.10 3URGDMD QD GHEHOR WREDþQLK L]GHONRY  

51.36 3URGDMD QD GHEHOR VODGNRUMD� þRNRODGH� SHNDUVNLK LQ VODGNRUQLK

izdelkov 
 

51.36.1 Prodaja naGHEHOR VODGNRUMD� þRNRODGH� SHNDUVNLK LQ VODGNRUQLK L]GHONRY  

51.36.11 Prodaja na debelo sladkorja  

51.36.12 3URGDMD QD GHEHOR þRNRODGH� SHNDUVNLK LQ VODGNRUQLK L]GHONRY  

51.37 3URGDMD QD GHEHOR NDYH� NDNDYD� þDMD LQ ]DþLPE  

51.37.1 Prodaja na debelo NDYH� NDNDYD� þDMD LQ ]DþLPE  

51.37.10 3URGDMD QD GHEHOR NDYH� NDNDYD� þDMD LQ ]DþLPE  

51.38 3URGDMD QD GHEHOR ULE� PRUVNLK VDGHåHY LQ GUXJH KUDQH  

51.38.1 3URGDMD QD GHEHOR ULE LQ PRUVNLK VDGHåHY  

51.38.10 3URGDMD QD GHEHOR ULE LQ PRUVNLK VDGHåHY  

51.38.2 Prodaja na debelo druge hrane  

51.38.21 Prodaja na debelo predelanega sadja in vrtnin  

51.38.22 3URGDMD QD GHEHOR SULSUDYOMHQH KUDQH� WXGL GLHWHWLþQH� RWURãNH LQ GUXJH
homogenizirane hrane 

 

51.38.23 3URGDMD QD GHEHOR KUDQH ]D KLãQH åLYDOL  

51.38.24 Prodaja na debelo drugih prehrambnih izdelkov  

51.39 1HVSHFLDOL]LUDQD SURGDMD QD GHEHOR KUDQH� SLMDþ LQ WREDþQLK

izdelkov 
 

51.39.1 1HVSHFLDOL]LUDQD SURGDMD QD GHEHOR KUDQH� SLMDþ LQ WREDþQLK L]GHONRY  

51.39.11 Nespecializirana prodaja na debelo zamrznjene hrane  

51.39.12 1HVSHFLDOL]LUDQD SURGDMD QD GHEHOR QH]DPU]QMHQH KUDQH� SLMDþ LQ WREDþQLK

izdelkov 
 

51.4 PRODAJA NA DEBELO IZDELKOV ŠIROKE PORABE  

51.41 Prodaja na debelo tekstila  

51.41.1 Prodaja na debelo tekstila  

51.41.11 Prodaja na debelo teNVWLOD ]D REODþLOD  

51.41.12 Prodaja na debelo drugega tekstila  

51.41.13 Prodaja na debelo tekstilne galanterije  

51.41.14 Prodaja na debelo gospodinjskega perila  
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51.42 3URGDMD QD GHEHOR REODþLO LQ REXWYH  

51.42.1 3URGDMD QD GHEHOR REODþLO LQ REXWve  

51.42.11 3URGDMD QD GHEHOR YUKQMLK REODþLO  

51.42.12 Prodaja na debelo perila  

51.42.13 Prodaja na debelo krznenih izdelkov  

51.42.14 Prodaja na debelo obutve  

51.42.15 3URGDMD QD GHEHOR REODþLOQLK GRGDWNRY  

51.43 3URGDMD QD GHEHOR HOHNWULþQLK JRspodinjskih naprav, radijskih in 
TV sprejemnikov 

 

51.43.1 3URGDMD QD GHEHOR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY� VYHWLO� HOHNWURLQãWDODFLMVNHJD
materiala 

 

51.43.11 3URGDMD QD GHEHOR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

51.43.12 Prodaja na debelo svetil  

51.43.13 3URGDMD QD GHEHOR åLFH� VWLNDO LQ GUXJHJD HOHNWURLQãWDODFLMVNHJD PDWHULDOD ]D
hišno rabo 

 

51.43.2 Prodaja na debelo radijske, TV  in video opreme za hišno rabo  

51.43.21 Prodaja na debelo radijske, TV  in video opreme za hišno rabo  

51.43.22 ProdajD QD GHEHOR SORãþ� YLGHRNDVHW� WUDNRY� GLVNHW  

51.44 Prodaja na debelo kuhinjskega pribora, steklenine, porcelana, tapet 
LQ þLVWLO 

 

51.44.1 3URGDMD QD GHEHOR NXKLQMVNHJD SULERUD� VWHNOHQLQH� SRUFHODQD� WDSHW LQ þLVWLO  

51.44.11 Prodaja na debelo kuhinjskega pribora in drugih kovinskih gospodinskih 
predmetov 

 

51.44.12 Prodaja na debelo gospodinjske steklenine, porcelana, keramike  

51.44.13 Prodaja na debelo tapet  

51.44.14 3URGDMD QD GHEHOR þLVWLO  

51.45 Prodaja na debelo parfumov in kozmetike  

51.45.1 Prodaja na debelo parfumov in kozmetike  

51.45.10 Prodaja na debelo parfumov in kozmetike  

51.46 Prodaja na debelo farmacevtskih izdelkov, kirurških in ortopedskih 
SULSRPRþNRY 

 

51.46.1 Prodaja na debelo farmacevtskih izdelkov, kirurških in ortopedskiK SULSRPRþNRY  

51.46.11 Prodaja na debelo farmacevtskih izdelkov  

51.46.12 3URGDMD QD GHEHOR NLUXUãNLK LQ RUWRSHGVNLK SULSRPRþNRY  

51.47 Prodaja na debelo pohištva, papirnih izdelkov in drugih izdelkov 
široke porabe 

 

51.47.1 Prodaja na debelo pohištva,WDOQLK REORJ LQ GUXJLK QHHOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK
izdelkov 

 

51.47.11 Prodaja na debelo pohištva  

51.47.12 3URGDMD QD GHEHOR GUXJLK QHHOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

51.47.13 Prodaja na debelo plutovinastih, pletarskih, sodarskih in drugih lesenih 
izdelkov 

 

51.47.14 Prodaja na debelo talnih oblog  

51.47.15 3URGDMD QD GHEHOR SODVWLþQLK LQ GUXJLK JRVSRGLQMVNLK L]GHONRY  

51.47.2 3URGDMD QD GHEHOR SDSLUMD� SDSLUQLK L]GHONRY� NQMLJ� UHYLM� SLVDOQLK SRWUHEãþLQ  

51.47.21 Prodaja na debelo knjig, revij inþDVRSLVRY  

51.47.22 3URGDMD QD GHEHOR SDSLUMD� SDSLUQLK L]GHONRY LQ SLVDOQLK SRWUHEãþLQ  

51.47.3 Prodaja na debelo drugih izdelkov široke porabe  

51.47.31 Prodaja na debelo glasbil in muzikalij  

51.47.32 3URGDMD QD GHEHOR IRWRJUDIVNH LQ RSWLþQH RSUHPH  
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51.47.33 3URGDMD QD GHEHOR LJUDþ LQ LJUDOQLK SULSRPRþNRY  

51.47.34 Prodaja na debelo ur in nakita  

51.47.35 Prodaja na debelo športne opreme in koles  

51.47.36 Prodaja na debelo usnjene in potovalne galanterije  

51.47.37 3URGDMD QD GHEHOR YåLJDOLF� NUWDþ� XPHWQLK URå LQ GUXJLK L]GHONRY ãLURNH SRUDEH  

51.5 PRODAJA NA DEBELO NEKMETIJSKIH POLIZDELKOV, 
OSTANKOV IN ODPADKOV 

 

51.51 3URGDMD QD GHEHOR WUGLK� WHNRþLK LQ SOLQDVWLK JRULY  

51.51.1 3URGDMD QD GHEHOR WUGLK� WHNRþLK LQ SOLQDVWLK JRULY  

51.51.11 Prodaja na debelo trdih goriv  

51.51.12 Prodaja na debelo motornih goriv, tudi kerozina  

51.51.13 3URGDMD QD GHEHOR GUXJLK WHNRþLK LQ SOLQDVWLK JRULY  

51.52 Prodaja na debelo rud in kovin  

51.52.1 Prodaja na debelo rud  

51.52.11 3URGDMD QD GHEHOR åHOezne rude  

51.52.12 3URGDMD QD GHEHOR QHåHOH]QLK UXG  

51.52.2 Prodaja na debelo kovin v primarni obliki  

51.52.21 3URGDMD QD GHEHOR åHOH]D LQ MHNOD Y SULPDUQL REOLNL  

51.52.22 3URGDMD QD GHEHOR QHåHOH]QLK NRYLQ Y SULPDUQL REOLNL  

51.53 Prodaja na debelo lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme  

51.53.1 Prodaja na debelo lesa in lesenih polizdelkov  

51.53.11 Prodaja na debelo hlodovine in drugega neobdelanega lesa  

51.53.12 Prodaja na debelo lesenih polizdelkov  

51.53.2 Prodaja na debelo barv, ravnega stekla, sanitarne opreme in drugega gradbenega 
materiala 

 

51.53.21 Prodaja na debelo sanitarne opreme  

51.53.22 Prodaja na debelo barv in lakov  

51.53.23 Prodaja na debelo ravnega stekla  

51.53.24 Prodaja na debelo drugega gradbenega materiala  

51.54 Prodaja na debelo kovinskih izdelov, orodja, inštalacijskega 
materiala, naprav za ogrevanje 

 

51.54.1 Prodaja na debelo kovinskih izdelov, orodja, inštalacijskega materiala, naprav za 
ogrevanje 

 

51.54.11 Prodaja na debelo kovinskih izdelkov  

51.54.12 Prodaja na debelo inštalacijskega materiala, naprav za ogrevanje  

51.54.13 3URGDMD QD GHEHOR URþQHJD RURGMD  

51.55 3URGDMD QD GHEHOR NHPLþQLK L]GHONRY  

51.55.1 3URGDMD QD GHEHOR NHPLþQLK L]GHONRY  

51.55.11 3URGDMD QD GHEHOR JQRMLO LQ DJURNHPLþQLK L]GHONRY  

51.55.12 3URGDMD QD GHEHOR XPHWQLK VPRO LQ SODVWLþQLK PDV Y SULPDUQL Rbliki  

51.55.13 3URGDMD QD GHEHOR GUXJLK NHPLþQLK L]GHONRY  

51.56 Prodaja na debelo drugih polizdelkov  

51.56.1 Prodaja na debelo drugih polizdelkov  

51.56.11 Prodaja na debelo papirja in lepenke  

51.56.12 Prodaja na debelo tekstilnih vlaken  

51.56.13 Prodaja na debelo drugih nekmetijskih polizdelkov  

51.57 Prodaja na debelo ostankov in odpadkov  

51.57.1 Prodaja na debelo ostankov in odpadkov  

51.57.10 Prodaja na debelo ostankov in odpadkov  

51.6 PRODAJA NA DEBELO STROJEV  
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51.61 Prodaja na debelo obdelovalnih strojev  

51.61.1 Prodaja na debelo obdelovalnih strojev  

51.61.11 Prodaja na debelo strojev za obdelavo lesa  

51.61.12 Prodaja na debelo strojev za obdelavo kovin  

51.61.13 Prodaja na debelo strojev za obdelavo drugih materialov  

51.62 Prodaja na debelo gradbenih in metalurških strojev  

51.62.1 Prodaja na debelo gradbenih in metalurških strojev  

51.62.10 Prodaja na debelo gradbenih in metalurških strojev  

51.63 Prodaja na debelo strojev za tekstilno industrijo  

51.63.1 Prodaja na debelo strojev za tekstilno industrijo  

51.63.10 Prodaja na debelo strojev za tekstilno industrijo  

51.64 3URGDMD QD GHEHOR SLVDUQLãNLK VWURMHY LQ UDþXQDOQLãNH RSUHPH  

51.64.1 3URGDMD QD GHEHOR SLVDUQLãNLK VWURMHY LQ UDþXQDOQLãNH RSUHPH  

51.64.11 Prodaja na debelo pisarniških strojev  

51.64.12 3URGDMD QD GHEHOR UDþXQDOQLãNH RSUHPH  

51.64.13 Prodaja na debelo pisarniškega pohištva  

51.65 Prodaja na debelo drugih strojev in naprav za industrijo, trgovino, 
navigacijo 

 

51.65.1 Prodaja na debelo drugih strojev in naprav za industrijo, trgovino, navigacijo  

51.65.11 Prodaja na debelo ladij, letal, vlakov  

51.65.12 Prodaja na debelo delov in opreme za stroje in naprave  

51.65.13 Prodaja na debelo dvigalnih in transportnih naprav  

51.65.14 3URGDMD QD GHEHOR VWURMHY ]D SUHKUDPEHQR LQ WREDþQR LQGXVWULMR  

51.65.15 3URGDMD QD GHEHOR SURIHVLRQDOQLK HOHNWULþQLK LQ HOHNWURQVNLK VWURMHY� QDSUDY LQ
materiala, tudi telekomunikacijske opreme 

 

51.65.16 Prodaja na debelo drugih strojev in naprav  

51.66 3URGDMD QD GHEHOR NPHWLMVNLK VWURMHY� WUDNWRUMHY� SULNOMXþNRY�

orodja 
 

51.66.1 3URGDMD QD GHEHOR NPHWLMVNLK VWURMHY� WUDNWRUMHY� SULNOMXþNRY� RURGMD  

51.66.11 Prodaja na debelo kmetijskih traktorjev  

51.66.12 Prodaja na debelo kmetijskih ali gozdarskiK VWURMHY� SULNOMXþNRY� RURGMD  

51.7 DRUGA PRODAJA NA DEBELO  

51.70 Druga prodaja na debelo  

51.70.1 Druga prodaja na debelo  

51.70.10 Druga prodaja na debelo  

52 PPRODAJA NA DROBNO, RAZEN MOTORNIH VOZIL; 
POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE 

 

52.1 PRODAJA NA DROBNO V NESPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH  

52.11 3URGDMD QD GUREQR Y QHVSHFLDOL]LUDQLK SURGDMDOQDK� SUHWHåQR ]

åLYLOL 
 

52.11.1 3URGDMD QD GUREQR Y QHVSHFLDOL]LUDQLK SURGDMDOQDK� SUHWHåQR ] åLYLOL  

52.11.11 Prodaja na drobno v nespecializiranih prodajaOQDK� SUHWHåQR ] ]DPU]QMHQLPL
åLYLOL 

 

52.11.12 3URGDMD QD GUREQR Y QHVSHFLDOL]LUDQLK SURGDMDOQDK� SUHWHåQR ] QH]DPU]QMHQLPL
åLYLOL 

 

52.12 Prodaja na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah  

52.12.1 Prodaja na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah  

52.12.10 Prodaja na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah  
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52.2 PRODAJA NA DROBNO V SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH Z 
ä,9,/,� 3,-$ý$0,� 72%$ý1,0, ,='(/., 

 

52.21 Prodaja na drobno sadja in vrtnin  

52.21.1 Prodaja na drobno sadja in vrtnin  

52.21.10 Prodaja na drobno sadja in vrtnin  

52.22 Prodaja na drobno mesa in mesnih izdelkov  

52.22.1 Prodaja na drobno mesa in mesnih izdelkov  

52.22.10 Prodaja na drobno mesa in mesnih izdelkov  

52.23 3URGDMD QD GUREQR ULE� UDNRY LQ PHKNXåFHY  

52.23.1 3URGDMD QD GUREQR ULE� UDNRY LQ PHKNXåFHY  

52.23.10 3URGDMD QD GUREQR ULE� UDNRY LQ PHKNXåFHY  

52.24 Prodaja na drobno kruha, peciva, sladkornih izdelkov  

52.24.1 Prodaja na drobno kruha, peciva, sladkornih izdelkov  

52.24.11 Prodaja na drobno kruha, peciva  

52.24.12 Prodaja na drobno sladkornih izdelkov  

52.25 3URGDMD QD GUREQR DONRKROQLK LQ EUH]DONRKROQLK SLMDþ  

52.25.1 3URGDMD QD GUREQR DONRKROQLK LQ EUH]DONRKROQLK SLMDþ  

52.25.10 3URGDMD QD GUREQR DONRKROQLK LQ EUH]DONRKROQLK SLMDþ  

52.26 3URGDMD QD GUREQR WREDþQLK L]GHONRY  

52.26.1 3URGDMD QD GUREQR WREDþQLK L]GHONRY  

52.26.10 3URGDMD QD GUREQR WREDþQLK L]GHONRY  

52.27 3URGDMD QD GUREQR Y GUXJLK VSHFLDOL]LUDQLK SURGDMDOQDK ] åLYLOL  

52.27.1 Prodaja na drobno v drugih specializiranih prRGDMDOQDK ] åLYLOL  

52.27.11 3URGDMD QD GUREQR POHND� POHþQLK L]GHONRY LQ MDMF  

52.27.12 3URGDMD QD GUREQR Y GUXJLK VSHFLDOL]LUDQLK SURGDMDOQDK ] åLYLOL  

52.3 PRODAJA NA DROBNO FARMACEVTSKIH, MEDICINSKIH, 
.2=0(7,ý1,+ ,1 72$/(71,+ ,='(/.29 

 

52.31 Prodaja na drobno farmacevtskih izdelkov  

52.31.1 Prodaja na drobno farmacevtskih izdelkov  

52.31.10 Prodaja na drobno farmacevtskih izdelkov  

52.32 Prodaja na drobno medicinskih in ortopedskih izdelkov  

52.32.1 Prodaja na drobno medicinskih in ortopedskih izdelkov  

52.32.10 Prodaja na drobno medicinskih in ortopedskih izdelkov  

52.33 3URGDMD QD GUREQR NR]PHWLþQLK LQ WRDOHWQLK L]GHONRY  

52.33.1 3URGDMD QD GUREQR NR]PHWLþQLK LQ WRDOHWQLK L]GHONRY  

52.33.10 3URGDMD QD GUREQR NR]PHWLþQLK LQ WRDOHWQLK L]GHONRY  

52.4 PRODAJA NA DROBNO V DRUGIH SPECIALIZIRANIH 
PRODAJALNAH 

 

52.41 Prodaja nD GUREQR WHNVWLOD LQ ãLYDOQLK SRWUHEãþLQ  

52.41.1 3URGDMD QD GUREQR WHNVWLOD LQ ãLYDOQLK SRWUHEãþLQ  

52.41.11 Prodaja na drobno tekstila  

52.41.12 3URGDMD QD GUREQR ãLYDOQLK SRWUHEãþLQ  

52.42 3URGDMD QD GUREQR REODþLO  

52.42.1 3URGDMD QD GUREQR REODþLl  

52.42.10 3URGDMD QD GUREQR REODþLO  

52.43 Prodaja na drobno obutve in usnjenih izdelkov  

52.43.1 Prodaja na drobno obutve in usnjenih izdelkov  

52.43.11 Prodaja na drobno obutve  

52.43.12 Prodaja na drobno usnjenih izdelkov in potovalne galanterije  
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52.44 Prodaja na drobno pohištva, svetil in drugih predmetov za 
gospodinjstvo 

 

52.44.1 Prodaja na drobno pohištva, svetil in drugih predmetov za gospodinjstvo  

52.44.11 Prodaja na drobno pohištva  

52.44.12 Prodaja na drobno gospodinjske posode, pribora, steklenine, keramike  

52.44.13 Prodaja na drobno svetil  

52.44.14 Prodaja na drobno zaves in drugih tekstilnih predmetov za gospodinjstvo  

52.44.15 Prodaja na drobno izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov  

52.44.16 Prodaja na drobno drugiK QHHOHNWULþQLK QDSUDY LQ RSUHPH ]D JRVSRGLQMVWYR  

52.45 3URGDMD QD GUREQR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK� UDGLMVNLK LQ 79

naprav 
 

52.45.1 3URGDMD QD GUREQR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

52.45.10 3URGDMD QD GUREQR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

52.45.2 Prodaja na drobno radijskih, avdio  in TV naprav ter glasbil  

52.45.21 Prodaja na drobno avdio in video naprav  

52.45.22 Prodaja na drobno posnetih ali neposnetih nosilcev zapisov (trakov, CD-jev, 
SORãþ� GLVNHW� 

 

52.45.23 Prodaja na drobno glasbil in notnih zapisov  

52.46 Prodaja na drobno kovinskih izdelkov, barv in gradbenega 
materiala 

 

52.46.1 Prodaja na drobno kovinskih izdelkov, barv in gradbenega materiala  

52.46.11 Prodaja na drobno kovinskih izdelkov  

52.46.12 Prodaja na drobno barv in lakov  

52.46.13 Prodaja na drobno stekla  

52.46.14 Prodaja na drobno obdelovalnih strojev in materiala  za hišna dela  

52.46.15 Prodaja na drobno sanitarne opreme  

52.46.16 Prodaja na drobno gradbenega materiala  

52.47 3URGDMD QD GUREQR NQMLJ� UHYLM� þDVRSLVRY� SLVDOQLK SRWUHEãþLQ  

52.47.1 3URGDMD QD GUREQR NQMLJ� UHYLM� þDVRSLVRY� SLVDOQLK SRWUHEãþLQ  

52.47.11 Prodaja na drobno knjig  

52.47.12 3URGDMD QD GUREQR UHYLM LQ þDVRSLVRY  

52.47.13 Prodaja na drobno pisalnihSRWUHEãþLQ  

52.48 Druga specializirana prodaja na drobno  

52.48.1 3URGDMD QD GUREQR SLVDUQLãNHJD SRKLãWYD LQ RSUHPH� UDþXQDOQLNRY� RSWLþQH LQ
fotografske opreme 

 

52.48.11 Prodaja na drobno pisarniškega pohištva  

52.48.12 Prodaja na drobno pisarniške opreme  

52.48.13 3URGDMD QD GUREQR UDþXQDOQLNRY LQ SURJUDPVNLK SDNHWRY  

52.48.14 3URGDMD QD GUREQR RSWLþQH LQ IRWRJUDIVNH RSUHPH  

52.48.15 Prodaja na drobno telekomunikacijske opreme  

52.48.2 3URGDMD QD GUREQR XU� QDNLWD� ãSRUWQH RSUHPH� LJUDþ  

52.48.21 Prodaja na drobno ur in nakita  

52.48.22 Prodaja na drobno športne opreme, tudi koles  

52.48.23 3URGDMD QD GUREQR LJUDþ LQ LJUDOQLK SULSRPRþNRY  

52.48.3 Prodaja na drobno drugih neprehrambenih izdelkov  

52.48.31 3URGDMD QD GUREQR þLVWLO� WDSHW� WDOQih oblog  

52.48.32 Prodaja na drobno cvetja, rastlin, semen, gnojil  

52.48.33 3URGDMD QD GUREQR KLãQLK åLYDOL  

52.48.34 Prodaja na drobno spominkov  

52.48.35 Prodaja na drobno kurilnega olja, jeklenk s plinom, premoga, drv  

52.48.36 Prodaja na drobno znamk in kovancev  
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52.48.37 Prodaja na drobno umetniških predmetov  

52.48.38 3URGDMD QD GUREQR YUYL� VYHþ LQ GUXJD VSHFLDOL]LUDQD SURGDMD QD GUREQR  

52.5 PRODAJA NA DROBNO RABLJENEGA BLAGA  

52.50 Prodaja na drobno rabljenega blaga  

52.50.1 Prodaja na drobno rabljenega blaga  

52.50.11 Prodaja na drobno starin  

52.50.12 Prodaja na drobno rabljenih knjig  

52.50.13 Prodaja na drobno drugega rabljenega blaga  

52.6 PRODAJA NA DROBNO ZUNAJ PRODAJALN  

52.61 Prodaja na drobno po pošti  

52.61.1 Prodaja na drobno po pošti  

52.61.11 3URGDMD QD GUREQR SR SRãWL� VSHFLDOL]LUDQD ]D WHNVWLO LQ REODþLOD  

52.61.12 Prodaja na drobno po pošti, specializirana za drugo blago  

52.61.13 Prodaja na drobno po pošti, nespecializirana  

52.62 3URGDMD QD GUREQR QD WUåQLFDK LQ VWRMQLFDK  

52.62.1 ProdDMD QD GUREQR QD WUåQLFDK LQ VWRMQLFDK  

52.62.11 3URGDMD QD GUREQR åLYLO QD WUåQLFDK LQ VWRMQLFDK   

52.62.12 3URGDMD QD GUREQR QHSUHKUDPEHQLK L]GHONRY QD WUåQLFDK LQ VWRMQLFDK   

52.63 Druga prodaja na drobno zunaj prodajaln  

52.63.1 Druga prodaja na drobno zunaj prodajaln  

52.63.10 Druga prodaja na drobno zunaj prodajaln  

52.7 POPRAVILO IZDELKOV ŠIROKE PORABE  

52.71 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov  

52.71.1 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov  

52.71.10 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov  

52.72 3RSUDYLOR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

52.72.1 3RSUDYLOR HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

52.72.11 3RSUDYLOR UDGLMVNLK LQ 79 VSUHMHPQLNRY WHU GUXJH ]YRþQH LQ YLGHR RSUHPH  

52.72.12 3RSUDYLOR GUXJLK HOHNWULþQLK JRVSRGLQMVNLK QDSUDY  

52.73 Popravilo ur in nakita  

52.73.1 Popravilo ur in nakita  

52.73.10 Popravilo ur in nakita  

52.74 Popravilo drugih osebnih in gospodinjskih predmetov  

52.74.1 Popravilo drugih osebnih in gospodinjskih predmetov  

52.74.11 Krpanje gospodinjske opreme iz blaga ter REODþLO  

52.74.12 Popravilo koles  

52.74.13 3RSUDYLOR ãSRUWQH RSUHPH� þHYOMHY GUXJLK RVHEQLK SUHGPHWRY  

H GOSTINSKE STORITVE   

55 STORITVE HOTELOV IN REST AVRACIJ  

55.1 STORITVE HOTELOV IN PODOBNIH OBRATOV  

55.10 Storitve hotelov in podobnih obratov  

55.10.1 Storitve hotelov in podobnih obratov  

55.10.10 Storitve hotelov in podobnih obratov  

55.2 STORITVE KAMPOV IN DRUGIH NASTANITVENIH OBRATOV ZA 
.5$-â, ý$6 

 

55.21 6WRULWYH PODGLQVNLK SUHQRþLãþ LQ SODQLQVNLK GRPRY  

55.21.1 Storitve mladinskih prenoþLãþ LQ SODQLQVNLK GRPRY  

55.21.10 6WRULWYH PODGLQVNLK SUHQRþLãþ LQ SODQLQVNLK GRPRY  
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55.22 Storitve kampov, tudi avtokampov  

55.22.1 Storitve kampov, tudi avtokampov  

55.22.10 Storitve kampov, tudi avtokampov  

55.23 'UXJH QDVWDQLWYH ]D NUDMãL þDV  

55.23.1 'UXJH QDVWDQLWYH ]D NUDMãL þDV  

55.23.11 6WRULWYH RWURãNLK OHWRYLãþ LQ SRþLWQLãNLK WDERURY  

55.23.12 6WRULWYH SRþLWQLãNLK GRPRY LQ SRþLWQLãNLK QDVHOLM  

55.23.13 'DMDQMH QDVWDQLWYHQLK ]PRJOMLYRVWL Y QDMHP ]D NUDMãL þDV  

55.23.14 Storitve spalnih vagonov in spalnih namestitev v drugih prevoznih sredstvih  

55.23.15 6WRULWYH GLMDãNLK GRPRY� ãWXGHQWVNLK QDVHOLM LQ GUXJH QDVWDQLWYH ]D NUDMãL þDV  

55.3 675(ä%$ +5$1(  

55.30 6WUHåED KUDQH  

55.30.1 6WUHåED KUDQH  

55.30.11 5HVWDYUDFLMVND VWUHåED KUDQe  

55.30.12 6WUHåED KUDQH Y MHGLOQLK YDJRQLK LQ QD ODGMDK  

55.30.13 6WUHåED KUDQH Y VDPRSRVWUHåQLK UHVWDYUDFLMDK  

55.30.14 'UXJD VWUHåED KUDQH  

55.4 675(ä%$ 3,-$ý  

55.40 6WUHåED SLMDþ  

55.40.1 6WUHåED SLMDþ  

55.40.10 6WUHåED SLMDþ  

55.5 STORITVE MENZ TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE   

55.51 Storitve menz  

55.51.1 Storitve menz  

55.51.10 Storitve menz  

55.52 Priprava in dostava hrane  

55.52.1 Priprava in dostava hrane  

55.52.11 Priprava in dostava hrane zasebnim gospodinjstvom  

55.52.12 Priprava in dostava hrane transportnim podjetjem  

55.52.13 Druga priprava in dostava hrane  

I 3520(7� 6./$',âý(1-( ,1 =9(=(  

60 KOPENSKI PREVOZ IN CEVOVODNI TRANSPORT  

60.1 ä(/(=1,â., 35(92=  

60.10 äHOH]QLãNL SUHYR]  

60.10.1 0HGNUDMHYQL åHOH]QLãNL SUHYR] SRWQLNRY  

60.10.11 0HGNUDMHYQL åHOH]QLãNL SUHYR] SRWQLNRY  

60.10.12 Prevoz potnikov in vozil z avtovlaki  

60.10.2 äHOH]QLãNL SUHYR] WRYRUD  

60.10.21 äHOH]QLãNL SUHYR] ]DPU]QMHQHJD DOL KODMHQHJD WRYRUD  

60.10.22 äHOH]QLãNL SUHYR] QDIWQLK GHULYDWRY  

60.10.23 äHOH]QLãNL SUHYR] GUXJLK QHVWHNOHQLþHQLK WHNRþLQ LQ SOLQRY  

60.10.24 äHOH]QLãNL SUevoz tovora v zabojnikih (kontejnerski prevoz)  

60.10.25 äHOH]QLãNL SUHYR] SRãWH  

60.10.26 äHOH]QLãNL SUHYR] VLSNHJD WRYRUD  

60.10.27 äHOH]QLãNL SUHYR] GUXJHJD WRYRUD  

60.10.3 6WRULWYH åHOH]QLãNH YOHNH LQ SRWLVNDQMD  

60.10.30 6WRULWYH åHOH]QLãNH YOHNH in potiskanja  
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60.2 DRUG KOPENSKI PREVOZ  

60.21 Kopenski prevoz potnikov po voznem redu  

60.21.1 0HVWQL LQ SULPHVWQL åHOH]QLãNL SUHYR] SRWQLNRY  

60.21.10 0HVWQL LQ SULPHVWQL åHOH]QLãNL SUHYR] SRWQLNRY  

60.21.2 Mestni in primestni cestni prevoz potnikov  

60.21.21 Mestni in primestni cestni prevoz potnikov na rednih linijah  

60.21.22 Mestni in primestni cestni prevoz potnikov na posebnih linijah  

60.21.3 Medkrajevni cestni prevoz potnikov  

60.21.31 Medkrajevni cestni prevoz potnikov na rednih linijah  

60.21.32 Medkrajevni cestni prevoz potnikov na posebnih linijah  

60.21.4 3UHYR] SRWQLNRY ] åLþQLFDPL� GUXJ NRSHQVNL SRWQLãNL SUHYR] SR YR]QHP UHGX  

60.21.41 3UHYR] SRWQLNRY ] åLþQLFDPL  

60.21.42 Drug prevoz potnikov po voznem redu  

60.22 Storitve taksijev in drugih najetih osebnih avtomobilov z voznikom  

60.22.1 Storitve taksijev in drugih najetih osebnih avtomobilov z voznikom  

60.22.11 Storitve taksijev  

60.22.12 Storitve drugih najetih osebnih avtomobilov z voznikom  

60.23 Kopenski prevoz potnikov brez voznega reda  

60.23.1 Kopenski prevoz potnikov brez voznega reda  

60.23.11 Prevoz potnikov z najetimi avtobusi z voznikom  

60.23.12 Prevoz potnikov z avtobusi za razgledovanje  

60.23.13 Prevoz potnikov z vpUHåQLPL YR]LOL  

60.23.14 Drug kopenski prevoz potnikov  

60.24 Cestni prevoz tovora  

60.24.1 Cestni prevoz tovora s posebnimi vozili  

60.24.11 Cestni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora  

60.24.12 Cestni prevoz nafte in naftnih derivatov s cisternami  

60.24.13 &HVWQL SUHYR] GUXJLK WHNRþLQ DOL SOLQRY V FLVWHUQDPL  

60.24.14 Cestni prevoz zabojnikov (kontejnerjev)  

60.24.15 Cestni prevoz z vozili za pohištvo  

60.24.16 Cestni prevoz z vozili za sipki tovor  

60.24.17 Cestni prevoz z drugimi posebnimi vozili  

60.24.2 Cestni prevoz tovora z navadnimi vozili  

60.24.21 Cestni prevoz pošte  

60.24.22 Cestni prevoz drugega tovora z nespecializiranimi vozili  

60.24.3 Dajanje tovornih vozil z voznikom v najem  

60.24.30 Dajanje tovornih vozil z voznikom v najem  

60.3 CEVOVODNI TRANSPORT  

60.30 Cevovodni transport  

60.30.1 Cevovodni transport  

60.30.11 Cevovodni transport surove nafte in naftnih derivatov  

60.30.12 Cevovodni transport zemeljskega plina  

60.30.13 Drug cevovodni transport  

61 VODNI PREVOZ  

61.1 POMORSKI PREVOZ  

61.10 Pomorski prevoz  

61.10.1 Pomorski prevoz potnikov  

61.10.11 Pomorski prevoz potnikov s trajekti  

61.10.12 Drug pomorski  prevoz potnikov  
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61.10.2 Pomorski prevoz tovora  

61.10.21 Pomorski prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora  

61.10.22 Pomorski prevoz nafte s tankerji  

61.10.23 3RPRUVNL SUHYR] GUXJLK WHNRþLQ LQ SOLQRY V WDQNHUML  

61.10.24 Pomorski prevoz zabojnikov (kontejnerjev)  

61.10.25 Pomorski prevoz pošte  

61.10.26 Pomorski prevoz sipkega tovora  

61.10.27 Pomorski prevoz drugega tovora  

61.10.3 Dajanje morskih plovil sSRVDGNR Y QDMHP� YOHþHQMH PRUVNLK SORYLO  

61.10.31 Dajanje morskih plovil s posadko v najem  

61.10.32 9OHþHQMH LQ SRWLVNDQMH PRUVNLK SORYLO  

61.2 PREVOZ PO CELINSKIH VODAH  

61.20 Prevoz po celinskih vodah  

61.20.1 Prevoz potnikov po celinskih vodah  

61.20.11 Prevoz potnikov po celinskih vodah s trajekti  

61.20.12 Prevoz potnikov po celinskih vodah z drugimi plovili  

61.20.2 Prevoz tovora po celinskih vodah  

61.20.21 Prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora po celinskih vodah  

61.20.22 Prevoz nafte v tankerjih po celinskih vodah  

61.20.23 3UHYR] GUXJLK WHNRþLQ LQ SOLQRY Y WDQNHUMLK SR FHOLQVNLK YRGDK  

61.20.24 Prevoz zabojnikov po celinskih vodah  

61.20.25 Prevoz drugega tovora po celinskih vodah  

61.20.3 'DMDQMH UHþQLK� MH]HUVNLK SORYLO V SRVDGNR Y QDMHP� YOHþHQMH VODGNRYRGQLK SORYLO  

61.20.31 'DMDQMH UHþQLK� MH]HUVNLK SORYLO V SRVDGNR Y QDMHP  

61.20.32 9OHþHQMH LQ SRWLVNDQMH VODGNRYRGQLK SORYLO  

62 =5$ý1, 35(92=  

62.1 =5$ý1, 35(92= 32 92=1(0 5('8  

62.10 =UDþQL SUHYR] SR YR]QHP UHGX  

62.10.1 =UDþQL SUHYR] SRWQLNRY SR YR]QHP UHGX  

62.10.10 =UDþQL SUHYR] SRWQLNRY SR YR]QHP UHGX  

62.10.2 =UDþQL SUHYR] WRYRUD SR YR]QHP UHGX  

62.10.21 =UDþQL SUHYR] SRãWH SR YR]QHP UHGX  

62.10.22 =UDþQL SUHYR] ]DERMQLNRY SR YR]QHP UHGX  

62.10.23 =UDþQL SUHYR] GUXJHJD WRYRUD SR YR]QHP UHGX  

62.2 IZRE'1, =5$ý1, 35(92=  

62.20 ,]UHGQL ]UDþQL SUHYR]  

62.20.1 ,]UHGQL ]UDþQL SUHYR] SRWQLNRY  

62.20.10 ,]UHGQL ]UDþQL SUHYR] SRWQLNRY  

62.20.2 ,]UHGQL ]UDþQL SUHYR] WRYRUD  

62.20.20 ,]UHGQL ]UDþQL SUHYR] WRYRUD  

62.20.3 'DMDQMH ]UDþQLK SORYLO V SRVDGNR Y Qajem  

62.20.30 'DMDQMH ]UDþQLK SORYLO V SRVDGNR Y QDMHP  

62.3 VESOLJSKI PREVOZ  

62.30 Vesoljski prevoz  

62.30.1 Vesoljski prevoz  

62.30.10 Vesoljski prevoz  
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63 3202ä1( 3520(71( 6725,79(� 6725,79(
785,67,ý1,+ ,1 32729$/1,+ $*(1&,- 

 

63.1 PREKLADANJE ,1 6./$',âý(1-(  

63.11 Prekladanje  

63.11.1 Prekladanje  

63.11.11 Prekladanje zabojnikov (kontejnerjev)  

63.11.12 Drugo prekladanje  

63.12 6NODGLãþHQMH  

63.12.1 6NODGLãþHQMH  

63.12.11 6NODGLãþHQMH Y KODGLOQLFDK  

63.12.12 6NODGLãþHQMH WHNRþLQ LQ SOinov  

63.12.13 6NODGLãþHQMH ]UQMD  

63.12.14 'UXJR VNODGLãþHQMH LQ VKUDQMHYDQMH EODJD  

63.2 '58*( 3202ä1( 6725,79( 9 3520(78  

63.21 3RPRåQH VWRULWYH Y NRSHQVNHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.21.1 3RPRåQH VWRULWYH Y åHOH]QLãNHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQja  

63.21.10 3RPRåQH VWRULWYH Y åHOH]QLãNHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.21.2 3RPRåQH VWRULWYH Y FHVWQHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.21.21 Storitve avtobusnih postaj  

63.21.22 Storitve obratovanja avtocest  

63.21.23 Storitve obratovanja mostov, tunelov  

63.21.24 6WRULWYH REUDWRYDQMD SDUNLULãþ  

63.21.25 'UXJH SRPRåQH VWRULWYH Y FHVWQHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.22 3RPRåQH VWRULWYH Y YRGQHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.22.1 3RPRåQH VWRULWYH Y YRGQHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.22.11 SWRULWYH SULVWDQLãþ LQ SORYQLK SRWL� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.22.12 3LORWDåD  

63.22.13 Sidranje  

63.22.14 Navigacija  

63.22.15 Reševanje in ponovno splavljanje plovil  

63.22.16 'UXJH SRPRåQH VWRULWYH Y YRGQHP SURPHWX  

63.23 3RPRåQH VWRULWYH Y ]UDþQHP SUometu, razen prekladanja  

63.23.1 3RPRåQH VWRULWYH Y ]UDþQHP SURPHWX� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.23.11 6WRULWYH OHWDOLãþ� UD]HQ SUHNODGDQMD  

63.23.12 Kontrola letenja  

63.23.13 'UXJH SRPRåQH VWRULWYH Y ]UDþQHP SURPHWX  

63.3 6725,79( 785,67,ý1,+ ,1 32729$/NIH AGENCIJ  

63.30 6WRULWYH WXULVWLþQLK LQ SRWRYDOQLK DJHQFLM   

63.30.1 6WRULWYH WXULVWLþQLK LQ SRWRYDOQLK DJHQFLM   

63.30.11 2UJDQL]LUDQMH WXULVWLþQLK SRWRYDQM  

63.30.12 3URGDMD YR]RYQLF� QDVWDQLWHY LQ WXULVWLþQLK SDNHWRY SR SRJRGEL  

63.30.13 TuristiþQH LQIRUPDFLMH  

63.30.14 6WRULWYH WXULVWLþQLK YRGQLNRY  

63.4 STORITVE DRUGIH PROMETNIH AGENCIJ  

63.40 Storitve drugih prometnih agencij  

63.40.1 Odprema tovora  

63.40.11 Storitve ladijskih agentov  

63.40.12 Druge storitve pri odpremi tovora  

63.40.2 'UXJH SRPRåQH LQ VSUHPOMDMRþH SURPHWQH VWRULWYH  

63.40.20 'UXJH SRPRåQH LQ VSUHPOMDMRþH SURPHWQH VWRULWYH  
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64 POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE  

64.1 POŠTNE IN KURIRSKE STORITVE  

64.11 Poštne storitve  

64.11.1 Poštne storitve  

64.11.11 Poštne sWRULWYH Y ]YH]L V þDVRSLVL LQ SHULRGLNR  

64.11.12 Poštne storitve v zvezi s pisemskimi pošiljkami  

64.11.13 Poštne storitve v zvezi s paketi  

64.11.14 Storitve oken na poštnih uradih  

64.11.15 Druge poštne storitve  

64.12 Kurirske storitve, razen storitev javne pošte  

64.12.1 Kurirske storitve, razen storitev javne pošte  

64.12.11 0XOWLPRGDOQH �YHþQDþLQVNH� NXULUVNH VWRULWYH  

64.12.12 Raznašanje, dostava blaga in druge kurirske storitve  

64.2 TELEKOM UNIKACIJSKE STORITVE  

64.20 Telekomunikacijske storitve  

64.20.1 3UHQRV VSRURþLO LQ SRGDWNRY  

64.20.11 Krajevne telefonske storitve  

64.20.12 Medkrajevne in mednarodne telefonske storitve  

64.20.13 Storitve mobilne telefonije  

64.20.14 6WRULWYH YHþXSRUDEQLãNLK SRVORYQLK PUHå  

64.20.15 Storitve enoXSRUDEQLãNLK SRVORYQLK PUHå  

64.20.16 6WRULWYH SRGDWNRYQLK PUHå  

64.20.17 Elektronska pošta in informacije  

64.20.2 Prenos RTV oddaj in druge telekomunikacijske storitve  

64.20.21 Prenos televizijskih oddaj, razen kabelskega  

64.20.22 Prenos radijskih oddaj, razen kabelskega  

64.20.23 Storitve zvez  

64.20.24 Integrirane telekomunikacijske storitve  

64.20.25 6SRURþLOQD VOXåED �SDJLQJ�  

64.20.26 Telekonference  

64.20.27 Druge telekomunikacijske storitve  

64.20.3 Radijski in televizijski kabelski prenosi  

64.20.30 Radijski in televizijski kabelski prenosi  

J ),1$1ý12 3265('1,â792  

65 ),1$1ý12 3265('1,â792� 5$=(1 6725,7(9
ZAVAROVALNIC IN POKOJNINSKIH SKLADOV 

 

65.1 DENARNO POSREDNIŠTVO  

65.11 Storitve centralne banke  

65.11.1 Storitve centralne banke  

65.11.10 Storitve centralne banke  

65.12 Storitve drugih denarnih institucij  

65.12.1 Storitve drugih denarnih institucij  

65.12.10 Storitve drugih denarnih institucij  

65.2 '58*2 ),1$1ý12 3265('1,â792  

65.21 )LQDQþQL ]DNXS  

65.21.1 )LQDQþQL ]akup  

65.21.10 )LQDQþQL ]DNXS  
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65.22 Drugo dajanje kreditov  

65.22.1 Drugo dajanje kreditov  

65.22.10 Drugo dajanje kreditov  

65.23 'UXJR ILQDQþQR SRVUHGQLãWYR� UD]HQ ]DYDURYDOQLãWYD LQ VWRULWHY

pokojninskih skladov  
 

65.23.1 'UXJR ILQDQþQR SRVUHGQištvo, razen zavarovalništva in storitev pokojninskih 
skladov 

 

65.23.10 'UXJR ILQDQþQR SRVUHGQLãWYR� UD]HQ ]DYDURYDOQLãWYD LQ VWRULWHY SRNRMQLQVNLK
skladov 

 

66 STORITVE ZAVAROVALNIC IN POKOJNINSKIH SKLADOV, 
RAZEN OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

 

66.0 STORITVE ZAVAROVALNIC IN P OKOJNINSKIH SKLADOV, 
RAZEN OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

 

66.01 äLYOMHQMVNR ]DYDURYDQMH  

66.01.1 äLYOMHQMVNR ]DYDURYDQMH  

66.01.10 äLYOMHQMVNR ]DYDURYDQMH  

66.02 Storitve pokojninskih skladov  

66.02.1 Storitve pokojninskih skladov  

66.02.10 Storitve pokojninskih skladov  

66.03 'UXJR ]DYDURYDQMH� UD]HQ åLYOMHQMVNHJD   

66.03.1 'UXJR ]DYDURYDQMH� UD]HQ åLYOMHQMVNHJD  

66.03.10 'UXJR ]DYDURYDQMH� UD]HQ åLYOMHQMVNHJD  

67 3202ä1( 6725,79( 9 ),1$1ý1(0 3265('1,â798  

67.1 3202ä1( 6725,79( 9 ),1$1ý1(0 3265('1,â798� 5$=(1 =$
ZAVAROVALNIŠTVO IN P OKOJNINSKE SKLADE 

 

67.11 6WRULWYH ILQDQþQLK WUJRY� ERU]  

67.11.1 6WRULWYH ILQDQþQLK WUJRY� ERU]  

67.11.10 6WRULWYH ILQDQþQLK WUJRY� ERU]  

67.12 Poslovanje z vrednostnimi papirji  

67.12.1 Poslovanje z vrednostnimi papirji  

67.12.10 Poslovanje z vrednostnimi papirji  

67.13 'UXJH SRPRåQH VWRULWYH� SRYH]DQH V ILQDQþQLP SRVUHGQLãWYRP  

67.13.1 'UXJH SRPRåQH VWRULWYH� SRYH]DQH V ILQDQþQLP SRVUHGQLãWYRP  

67.13.10 'UXJH SRPRåQH VWRULWYH� SRYH]DQH V ILQDQþQLP SRVUHGQLãWYRP  

67.2 3202ä1( 6725,79( =$ =$9$529$/1,â792 ,1 32.2-1,16.(
SKLADE 

 

67.20 3RPRåQH VWRULWYH ]D ]DYDURYDOQLãWYR LQ SRNRMQLQVNH VNODGH  

67.20.1 3RPRåQH VWRULWYH ]D ]DYDURYDOQLãWYR LQ SRNRMQLQVNH VNODGH  

67.20.10 3RPRåQH VWRULWYe za zavarovalništvo in pokojninske sklade  

K 326/29$1-( = 1(35(0,ý1,1$0,� '$-$1-( 9 1$-(0 ,1
POSLOVNE STORITVE 

 

70 326/29$1-( = 1(35(0,ý1,1$0,  

70.1 326/29$1-( = 1(35(0,ý1,1$0, =$ 692- 5$ý81  

70.11 5D]YRM QHSUHPLþQLQVNLK SURMHNWRY ]D WUJ  

70.11.1 RazYRM QHSUHPLþQLQVNLK SURMHNWRY ]D WUJ  

70.11.11 5D]YRM SURMHNWRY VWDQRYDQMVNLK QHSUHPLþQLQ ]D WUJ  

70.11.12 5D]YRM SURMHNWRY QHVWDQRYDQMVNLK QHSUHPLþQLQ ]D WUJ  
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70.12 7UJRYDQMH ] QHSUHPLþQLQDPL ]D VYRM UDþXQ  

70.12.1 7UJRYDQMH ] QHSUHPLþQLQDPL ]D VYRM UDþXQ  

70.12.11 7UJRYDQMH V VWDQRYDQMVNLPL VWDYEDPL ]D VYRM UDþXQ  

70.12.12 7UJRYDQMH ] ]HPOMLãþL ]D VWDQRYDQMVNR JUDGQMR ]D VYRM UDþXQ  

70.12.13 7UJRYDQMH ] QHVWDQRYDQMVNLPL ]JUDGEDPL LQ ]HPOMLãþL ]D VYRM UDþXQ  

70.12.14 Trgovanje z drugimi nezazidanLPL ]HPOMLãþL ]D VYRM UDþXQ  

70.2 '$-$1-( /$671,+ 1(35(0,ý1,1 9 1$-(0  

70.20 'DMDQMH ODVWQLK QHSUHPLþQLQ Y QDMHP  

70.20.1 'DMDQMH ODVWQLK QHSUHPLþQLQ Y QDMHP  

70.20.11 'DMDQMH ODVWQLK VWDQRYDQMVNLK QHSUHPLþQLQ Y QDMHP  

70.20.12 Dajanje lastnih nestanoYDQMVNLK QHSUHPLþQLQ Y QDMHP  

70.3 326/29$1-( = 1(35(0,ý1,1$0, =$ 78- 5$ý81  

70.31 7UJRYDQMH ] QHSUHPLþQLQDPL ]D WXM UDþXQ  

70.31.1 7UJRYDQMH ] QHSUHPLþQLQDPL ]D WXM UDþXQ  

70.31.11 7UJRYDQMH V VWDQRYDQMVNLPL VWDYEDPL ]D WXM UDþXQ  

70.31.12 Trgovanje ] ]HPOMLãþL ]D VWDQRYDQMVNR JUDGQMR ]D WXM UDþXQ  

70.31.13 7UJRYDQMH ] QHVWDQRYDQMVNLPL ]JUDGEDPL LQ ]HPOMLãþL ]D WXM UDþXQ  

70.31.14 7UJRYDQMH ] GUXJLPL QH]D]LGDQLPL ]HPOMLãþL ]D WXM UDþXQ  

70.32 8SUDYOMDQMH QHSUHPLþQLQ ]D SODþLOR DOL SR SRJRGEL  

70.32.1 8SUDYOMDQMH QHSUHPLþQLQ ]D SODþLOR DOL SR SRJRGEL  

70.32.11 8SUDYOMDQMH VWDQRYDQMVNLK QHSUHPLþQLQ ]D SODþLOR DOL SR SRJRGEL  

70.32.12 8SUDYOMDQMH QHVWDQRYDQMVNLK QHSUHPLþQLQ ]D SODþLOR DOL SR SRJRGEL  

71 DAJANJE STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJALCEV V 
NAJEM; IZPOSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE PORABE 

 

71.1 DAJANJE OSEBNIH AVTOMOBILOV BREZ VOZNIKA V NAJEM  

71.10 Dajanje osebnih avtomobilov brez voznika v najem  

71.10.1 Dajanje osebnih avtomobilov in kombijev (do 3,5 t) brez voznika v najem  

71.10.10 Dajanje osebnih avtomobilov in kombijev (do 3,5 t) brez voznika v najem  

71.2 DAJANJE DRUGIH VOZIL BREZ VOZNIKA V NAJEM  

71.21 Dajanje drugih kopenskih vozil brez voznika v najem  

71.21.1 Dajanje drugih kopenskih vozil brez voznika v najem  

71.21.11 Dajanje cestnih tovornih vozil brez voznika v najem  

71.21.12 Dajanje tirnih kopenskih vozil brez voznika v najem  

71.21.13 Dajanje zabojnikov (kontejnerjev) v najem  

71.21.14 'DMDQMH PRWRUMHY� DYWRGRPRY DOL SRþLWQLãNLK SULNROLF EUH] YR]QLND Y QDMHP  

71.21.15 Dajanje drugih kopenskih vozil brez voznika v najem  

71.22 Dajanje vodnih plovil brez posadke v najem  

71.22.1 Dajanje vodnih plovil brez posadke v najem  

71.22.10 Dajanje vodnih plovil brez posadke v najem  

71.23 'DMDQMH ]UDþQLK SORYLO EUH] SRVDGNH Y najem  

71.23.1 'DMDQMH ]UDþQLK SORYLO EUH] SRVDGNH Y QDMHP  

71.23.10 'DMDQMH ]UDþQLK SORYLO EUH] SRVDGNH Y QDMHP  

71.3 DAJANJE DRUGIH STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJALCEV 
V NAJEM 

 

71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.31.1 Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.31.10 Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.32.1 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.32.10 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  
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71.33 'DMDQMH SLVDUQLãNH RSUHPH LQ UDþXQDOQLNRY EUH] RSHUDWHUMHY Y

najem 
 

71.33.1 'DMDQMH SLVDUQLãNH RSUHPH LQ UDþXQDOQLNRY EUH] RSHUDWHUMHY Y QDMHP  

71.33.11 Dajanje pisarniške opreme brez operaterjev v najem  

71.33.12 'DMDQMH UDþXQDOQLNRY EUH] RSHUDWHUMHY Y najem  

71.34 Dajanje drugih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.34.1 Dajanje drugih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.34.10 Dajanje drugih strojev in opreme brez upravljalcev v najem  

71.4 POSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE PORABE   

71.40 Posojanje izdelkov široke porabe  

71.40.1 Posojanje izdelkov široke porabe  

71.40.11 Posojanje radijskih in TV sprejemnikov, videorekorderjev in podobne opreme  

71.40.12 Posojanje videokaset  

71.40.13 Posojanje pohištva in gospodinjske opreme  

71.40.14 Posojanje športne in rekreacijske opreme  

71.40.15 Posojanje glasbil  

71.40.16 Posojanje drugih izdelkov široke porabe  

72 5$ý81$/1,â.( ,1 6252'1( 6725,79(  

72.1 69(729$1-( 2 5$ý81$/1,â.,+ 1$35$9$+  

72.10 6YHWRYDQMH R UDþXQDOQLãNLK QDSUDYDK  

72.10.1 6YHWRYDQMH R UDþXQDOQLãNLK QDSUDYDK  

72.10.10 6YHWRYDQMH R UDþXQDOQLãNLK QDSUDYDK  

72.2 PROGRAMIRANJE IN SVETOVANJE O PROGRAMSKI OPREMI  

72.20 Programiranje in svetovanje o programski opremi  

72.20.1 Nosilci s podatkovnimi zapisi  

72.20.10 Nosilci s podatkovnimi zapisi 8524[.31 + .4 + .6 + .91] 

72.20.2 Programiranje  

72.20.21 Programiranje sistemskih programskih orodij  

72.20.22 Programiranje aplikacijskih paketov  

72.20.3 Svetovanje o programski opremi  

72.20.31 6YHWRYDQMH R WHKQLþQLK LQ sistemskih rešitvah  

72.20.32 5D]YRM SURJUDPVNH RSUHPH SR QDURþLOLK XSRUDEQLNRY  

72.20.33 Sistemska analiza in programiranje  

72.20.34 9]GUåHYDQMH SURJUDPVNH RSUHPH LQ VLVWHPRY  

72.20.35 'UXJH VWURNRYQH VWRULWYH Y ]YH]L ] UDþXQDOQLNL  

72.3 OBDELAVA PODATKOV  

72.30 Obdelava podatkov  

72.30.1 8SUDYOMDQMH UDþXQDOQLãNLK QDSUDY  

72.30.10 8SUDYOMDQMH UDþXQDOQLãNLK QDSUDY  

72.30.2 5DþXQDOQLãND REGHODYD  

72.30.21 Obdelava podatkov in tabeliranje  

72.30.22 Zajem podatkov  

72.30.23 'UXJH VWRULWYH SUL UDþXnalniški obdelavi podatkov  

72.4 STORITVE PODATKOVNIH BAZ  

72.40 Storitve podatkovnih baz  

72.40.1 Storitve podatkovnih baz  

72.40.10 Storitve podatkovnih baz  
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72.5 3235$9,/$ ,1 9='5ä(9$1-( 3,6$51,â.,+ 6752-(9 ,1
5$ý81$/1,â.,+ 1$35$9  

 

72.50 PopravLOD LQ Y]GUåHYDQMH SLVDUQLãNLK VWURMHY LQ UDþXQDOQLãNLK

naprav 
 

72.50.1 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH SLVDUQLãNLK VWURMHY LQ UDþXQDOQLãNLK QDSUDY  

72.50.11 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH SLVDUQLãNLK LQ UDþXQVNLK VWURMHY  

72.50.12 3RSUDYLOD LQ Y]GUåHYDQMH UDþXQDOQLških naprav  

72.6 '58*( = 5$ý81$/1,â7920 329(=$1( 6725,79(  

72.60 'UXJH ] UDþXQDOQLãWYRP SRYH]DQH VWRULWYH  

72.60.1 'UXJH ] UDþXQDOQLãWYRP SRYH]DQH VWRULWYH  

72.60.10 'UXJH ] UDþXQDOQLãWYRP SRYH]DQH VWRULWYH  

73 RAZISKOVANJE IN RAZVOJ  

73.1 RAZISKOVA1-( ,1 5$=92- 1$ 32'52ý-8 1$5$926/29-$ ,1
TEHNOLOGIJE 

 

73.10 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX QDUDYRVORYMD LQ WHKQRORJLMH  

73.10.1 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX QDUDYRVORYMD LQ WHKQRORJLMH  

73.10.11 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX IL]LNH  

73.10.12 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX NHPLMH LQ ELRORJLMH  

73.10.13 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX WHKQLNH LQ WHKQRORJLMH  

73.10.14 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX NPHWLMVNLK YHG  

73.10.15 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX PHGLFLQH LQ IDUPDFLje  

73.10.16 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX GUXJLK QDUDYRVORYQLK YHG  

73.2 5$=,6.29$1-( ,1 5$=92- 1$ 32'52ý-8 '58ä%26/29-$ ,1
HUMANISTIKE 

 

73.20 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX GUXåERVORYMD LQ KXPDQLVWLNH  

73.20.1 Raziskovanje in razvoj na podroþMX GUXåERVORYMD LQ KXPDQLVWLNH  

73.20.11 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX XPHWQRVWL� VRFLRORJLMH LQ SVLKRORJLMH  

73.20.12 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX HNRQRPLMH  

73.20.13 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX SUDYD  

73.20.14 Raziskovanje in razvoM QD SRGURþMX MH]LNRVORYMD  

73.20.15 5D]LVNRYDQMH LQ UD]YRM QD SRGURþMX GUXJLK GUXåERVORYQLK LQ KXPDQLVWLþQLK YHG  

74 DRUGE POSLOVNE STORITVE  

74.1 35$91(� 5$ý81292'6.(� .1-,*292'6.( ,1 5(9,=,-6.(
6725,79(� '$9ý12 69(729$1-(� 5$=,6.29$1-( 75*$ ,1
JAVNEGA MNENJA; PODJETNIŠKO SVETOVANJE; STORITVE 
HOLDINGOV 

 

74.11 Pravne storitve  

74.11.1 Pravne storitve  

74.11.11 Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah  

74.11.12 3UDYQR VYHWRYDQMH LQ ]DVWRSDQMH QD GUXJLK SRGURþMLK SUDYD  

74.11.13 Pravno svetovanje in zastopanje pred nesodnimi organi  

74.11.14 6YHWRYDQMH QD SRGURþMX SDWHQWRY LQ DYWRUVNLK SUDYLF  

74.11.15 Priprava pravne dokumentacije, notarske storitve  

74.11.16 Pravne storitve pri licitacijah  

74.11.17 'UXJH VWRULWYH V SRGURþMD SUDYQHJD svetovanja  
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74.12 5DþXQRYRGVNH� NQMLJRYRGVNH LQ UHYL]LMVNH VWRULWYH� GDYþQR

svetovanje 
 

74.12.1 5DþXQRYRGVNH LQ UHYL]LMVNH VWRULWYH  

74.12.11 )LQDQþQD UHYL]LMD  

74.12.12 5DþXQRYRGVNH VWRULWYH  

74.12.13 3ULPHUMDYD ILQDQþQLK SRURþLO �ELODQF�  

74.12.14 'UXJH UDþXQRYRGVNH VWRULWYH  

74.12.2 .QMLJRYRGVNH VWRULWYH� UD]HQ SULSUDYH GDYþQLK SULMDY  

74.12.20 .QMLJRYRGVNH VWRULWYH� UD]HQ SULSUDYH GDYþQLK SULMDY  

74.12.3 'DYþQR VYHWRYDQMH  

74.12.30 'DYþQR VYHWRYDQMH  

74.13 5D]LVNRYDQMH WUåLãþD LQ MDYQHJD PQenja  

74.13.1 5D]LVNRYDQMH WUåLãþD LQ MDYQHJD PQHQMD  

74.13.11 5D]LVNRYDQMH WUåLãþD LQ SRGREQH VWRULWYH  

74.13.12 Raziskovanje javnega mnenja  

74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje  

74.14.1 6YHWRYDQMH LQ SRPRþ SUL SRVORYQHP YRGHQMX  

74.14.11 Splošno svetovanje pri poslovnem vodenju  

74.14.12 6YHWRYDQMH SUL ILQDQþQHP SRVORYDQMX �UD]HQ GDYþQHJD�  

74.14.13 Svetovanje pri marketingu  

74.14.14 6YHWRYDQMH SUL XSUDYOMDQMX V þORYHãNLP SRWHQFLDORP  

74.14.15 Svetovanje pri vodenju proizvodnje  

74.14.16 Svetovanje pri stikih z javnostjo  

74.14.17 Drugo poslovno svetovanje  

74.14.2 9RGHQMH SURMHNWRY� DUELWUDåD LQ GUXJH VWRULWYH Y ]YH]L ] YRGQMHP  

74.14.21 Vodenje projektov, razen gradbenih  

74.14.22 $UELWUDåD LQ SRVUHGRYDQMH SUL SRUDYQDYDK  

74.14.23 Druge storitve v zvezi z vodenjem  

74.15 Storitve holdingov  

74.15.1 Storitve holdingov  

74.15.10 Storitve holdingov  

74.2 352-(.7,5$1-(� 7(+1,ý12 69(729$1-(  

74.20 3URMHNWLUDQMH� WHKQLþQR VYHWRYDQMH  

74.20.1 7HKQLþQL QDþUWL LQ ULVEH  

74.20.10 7HKQLþQL QDþUWL LQ ULVEH 4906 

74.20.2 Arhitekturne storitve  

74.20.21 Arhitekturno svetovanje in predprojektne arhitekturne storitve  

74.20.22 $UKLWHNWXUQR QDþUWRYDQMH  

74.20.23 Druge arhitekturne storitve  

74.20.3 ,QåHQLUVNH VWRULWYH  

74.20.31 ,QåHQLUVNR svetovanje  

74.20.32 Projektiranje temeljev in konstrukcije zgradb  

74.20.33 Projektiranje inštalacij in opreme zgradb  

74.20.34 Projektiranje objektov nizke gradnje  

74.20.35 Projektiranje proizvodnih procesov  

74.20.36 Drugo projektiranje  

74.20.37 'UXJH LQåHQLUVNH VWRULWYH  

74.20.4 ,QåHQLULQJ SURMHNWRY �QD NOMXþ�  

74.20.40 ,QåHQLULQJ SURMHNWRY �QD NOMXþ�  
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74.20.5 8UEDQLVWLþQR LQ NUDMLQVNR QDþUWRYDQMH  

74.20.51 8UEDQLVWLþQR QDþUWRYDQMH  

74.20.52 .UDMLQVNR QDþUWRYDQMH  

74.20.6 Vodenje gradbenih projektov  

74.20.60 Vodenje gradbenih projektov  

74.20.7 7HKQLþQR LQ ]QDQVWYHQR VYHWRYDQMH QD SRGURþMX YHG R ]HPOML  

74.20.71 Geološke, geofizikalne in sorodne študije in svetovanje  

74.20.72 Podzemne meritve in opazovanje  

74.20.73 Nadzemne meritve in opazovanje  

74.20.74 Kartiranje  

74.3 7(+1,ý1, 35(,=.86, ,1 $1$/,=(  

74.30 7HKQLþQL SUHL]NXVL LQ DQDOL]H  

74.30.1 7HKQLþQL SUHL]NXVL LQ DQDOL]H  

74.30.11 3UHL]NXVL LQ DQDOL]H NHPLþQLK LQ ELRORãNLK ODVWQRVWL VQRYL  

74.30.12 Preizkusi in analize fizikalnih lastnosti snovi  

74.30.13 3UHL]NXVL LQ DQDOL]H PHKDQVNLK LQ HOHNWULþQLK VLVWHPRY  

74.30.14 7HKQLþQL SUHJOHGL YR]LO  

74.30.15 'UXJL WHKQLþQL SUHJOHGL  

74.30.16 'UXJH WHKQLþQH DQDOL]H LQ WHVWLUDQMD  

74.4 OGLAŠEVANJE  

74.40 Oglaševanje  

74.40.1 Oglaševanje  

74.40.11 3URGDMD DOL QDMHP SURVWRUD DOL þDVD ]D RJODãHYDQMH  

74.40.12 Zasnova in izvedba oglaševanja  

74.40.13 Druge storitve v zvezi z oglaševanjem  

74.5 STORITVE PRI ZAPOSLOVANJU IN POSREDOVANJU DELOVNE 
SILE 

 

74.50 Storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile  

74.50.1 Storitve pri zaposlovanju   

74.50.11 Storitve pri zaposlovanju vodilnega osebja  

74.50.12 Storitve pri zaposlovanju drugega osebja  

74.50.2 Posredovanje delovne sile  

74.50.21 Posredovanje delovne sile za pisarniška dela  

74.50.22 3RVUHGRYDQMH GHORYQH VLOH ]D SRPRþ QD GRPX  

74.50.23 3RVUHGRYDQMH GHORYQH VLOH ]D WUJRYVND DOL WHKQLþQD GHOD  

74.50.24 Posredovanje delovne sile za nego  

74.50.25 Posredovanje druge delovne sile  

74.6 POIZVEDOVANJE IN VAROVANJE  

74.60 Poizvedovanje in varovanje  

74.60.1 Poizvedovanje in varovanje  

74.60.11 Poizvedovanje in iskanje  

74.60.12 Svetovanje o varnosti  

74.60.13 Nadzor alarmnih naprav  

74.60.14 Storitve z oklepnimi avtomobili  

74.60.15 Varovanje  

74.60.16 Druge storitve v zvezi z varnostjo  

74.7 ý,âý(1-(  

74.70 ýLãþHQMH  

74.70.1 ýLãþHQMH  

74.70.11 Dezinfekcija, zatiranje škodljivcev  

74.70.12 ýLãþHQMH RNHQ  
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74.70.13 6SORãQR þLãþHQMH  

74.70.14 6SHFLDOL]LUDQR þLãþHQMH  

74.70.15 ýLãþHQMH GLPQLNRY LQ NXULãþ  

74.70.16 'UXJR þLãþHQMH  

74.8 RAZNOVRSTNE POSLOVNE STORITVE  

74.81 Fotografske storitve  

74.81.1 2VYHWOMHQL IRWRJUDIVNL ILOPL LQ SORãþH� UD]HQ NLQHPDWRJUDIVNLK  

74.81.11 2VYHWOMHQL� D QHUD]YLWL IRWRJUDIVNL ILOPL LQ SORãþH 3704 

74.81.12 2VYHWOMHQL LQ UD]YLWL IRWRJUDIVNL ILOPL LQ SORãþH za ofsetno reprodukcijo 3705.1 

74.81.13 Osvetljeni in razviti mikrofilmi 3705.2 

74.81.14 'UXJL RVYHWOMHQL LQ UD]YLWL IRWRJUDIVNL ILOPL LQ SORãþH� UD]HQ NLQHPDWRJUDIVNLK 3705.9 

74.81.2 Fotografiranje  

74.81.21 6WRULWYH V VDPRSRVWUHåQLPL IRWRJUDIVNLPL QDpravami  

74.81.22 Portretno fotografiranje  

74.81.23 Reklamno in podobno fotografiranje  

74.81.24 3ULORåQRVWQR IRWRJUDILUDQMH  

74.81.25 Fotografiranje iz zraka  

74.81.26 Drugo specializirano fotografiranje  

74.81.3 Fotografska obdelava in druge fotografske storitve  

74.81.31 Fotografska obdelava  

74.81.32 Obdelava filmov, razen za kinematografijo in televizijo  

74.81.33 Obnavljanje, kopiranje, retuširanje fotografij  

74.81.34 Druge fotografske storitve  

74.82 Pakiranje  

74.82.1 Pakiranje  

74.82.10 Pakiranje  

74.83 Tajniške in prevajalske storitve  

74.83.1 Tajniške in pisarniške storitve  

74.83.11 Telefonsko odzivanje  

74.83.12 )RWRNRSLUDQMH LQ SRGREQR UD]PQRåHYDQMH JUDGLY  

74.83.13 Prevajanje  

74.83.14 7ROPDþHQMH  

74.83.15 Druge tajniške storitve  

74.83.2 Sestavljanje adresarjev in razpošiljanje gradiv  

74.83.21 Sestavljanje adresarjev  

74.83.22 Razpošiljanje gradiv  

74.84 Druge poslovne storitve  

74.84.1 Druge poslovne storitve  

74.84.11 Ocenjevanje kreditne sposobnosti  

74.84.12 ,]WHUMDYD UDþXQRY  

74.84.13 2EOLNRYDQMH� DUDQåLUDQMH  

74.84.14 3RVORYQR SRVUHGRYDQMH LQ RFHQMHYDQMH� UD]HQ QHSUHPLþQLQ  

74.84.15 Organiziranje razstav, sejmov, kongresov  

74.84.16 Upravljanje z avtorskimi pravicami in druge poslovne storitve  
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L STORITVE JAVNE UPRAVE, OBRAMBE IN OBVEZNEGA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

 

75 STORITVE JAVNE UPRAVE, OBRAMBE IN OBVEZNEGA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

 

75.1 STORITVE JAVNE UPRAVE   

75.11 Splošne storitve javne uprave  

75.11.1 Splošne storitve javne uprave  

75.11.11 Izvršilne in zakonodajne storitve  

75.11.12 )LQDQþQH LQ GDYþQH VWRULWYH MDYQH XSUDYH  

75.11.13 6SORãQR HNRQRPVNR LQ GUXåEHQR QDþUWRYDQMH WHU VWDWLVWLND  

75.11.14 Storitve javne uprave v zvezi s temeljnim raziskovanjem  

75.11.15 Druge splošne storitve javne uprave  

75.12 Storitve javne uprave na SRGURþMX ]GUDYVWYD� L]REUDåHYDQMD�

kulture in sociale, razen socialnega varstva 
 

75.12.1 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX ]GUDYVWYD� L]REUDåHYDQMD� NXOWXUH LQ VRFLDOH�
razen socialnega varstva 

 

75.12.11 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX L]REUDåHYDQMD  

75.12.12 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX ]GUDYVWYD  

75.12.13 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX VWDQRYDQMVNLK LQ NRPXQDOQLK ]DGHY  

75.12.14 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX UHNUHDFLMH� NXOWXUH LQ UHOLJLMH  

75.13 Storitve javne uprave za pospeševanje poslovnih dejavnosti  

75.13.1 Storitve javne uprave za pospeševanje poslovnih dejavnosti  

75.13.11 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX NPHWLMVWYD� JR]GDUVWYD� ORYD LQ ULERORYD  

75.13.12 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX HQHUJHWLNH  

75.13.13 Storitve javneXSUDYH QD SRGURþMX UXGDUVWYD LQ JUDGEHQLãWYD  

75.13.14 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX SURPHWD LQ ]YH]  

75.13.15 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX WUJRYLQH LQ JRVWLQVWYD  

75.13.16 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX WXUL]PD  

75.13.17 Storitve javne upUDYH SUL UD]YRMX YHþQDPHQVNLK SURMHNWRY  

75.13.18 6WRULWYH MDYQH XSUDYH QD SRGURþMX VSORãQHJD JRVSRGDUVWYD LQ ]DSRVORYDQMD  

75.14 6WRULWYH SRPRåQLK YODGQLK VOXåE  

75.14.1 6WRULWYH SRPRåQLK YODGQLK VOXåE  

75.14.11 6WRULWYH YODGQLK VOXåE QD SRGURþMX NDGUov  

75.14.12 'UXJH VSORãQH VWRULWYH YODGQLK VOXåE  

75.2 326(%1( 6725,79( =$ &(/2712 '58ä%(12 6.831267  

75.21 Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami  

75.21.1 Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami  

75.21.11 Diplomatske in konzularne storitve  

75.21.12 SWRULWYH Y ]YH]L V WXMR JRVSRGDUVNR SRPRþMR  

75.21.13 6WRULWYH Y ]YH]L V WXMR YRMDãNR SRPRþMR  

75.22 Obrambne storitve  

75.22.1 Obrambne storitve  

75.22.11 Storitve vojaške obrambe  

75.22.12 Storitve civilne obrambe  

75.23 Pravosodne storitve  

75.23.1 Pravosodne storitve  

75.23.11 6WRULWYH VRGLãþ  

75.23.12 Storitve zaporov in rehabilitacije kaznjencev  
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75.24 Storitve v zvezi z javno varnostjo in redom  

75.24.1 Storitve v zvezi z javno varnostjo in redom  

75.24.11 Storitve policije  

75.24.12 Druge storitve v zvezi z javno varnostjo in redom  

75.25 =DãþLWD LQ UHãHYDQMH SUL SRåDULK LQ QHVUHþDK  

75.25.1 =DãþLWD LQ UHãHYDQMH SUL SRåDULK LQ QHVUHþDK  

75.25.11 *DãHQMH LQ SUHSUHþHYDQMH SRåDURY  

75.25.12 'UXJR UHãHYDQMH LQ ]DãþLWD  

75.3 STORITVE OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA  

75.30 Storitve obveznega socialnega zavarovanja  

75.30.1 Storitve obveznega socialnega zavarovanja  

75.30.11 Storitve obveznega socialnega zavarovanja v zvezi z zdravljenjem, 
PDWHULQVWYRP LQ ]DþDVQR GHORYQR QH]PRåQRVWMR 

 

75.30.12 Storitve obveznega socialnega zavarovanja v zvezi s pokojninami in trajno 
GHORYQR QH]PRåQRVWMR 

 

75.30.13 Storitve obveznega socialnega zavarovanja v zvezi z brezposelnostjo  

75.30.14 6WRULWYH REYH]QHJD VRFLDOQHJD ]DYDURYDQMD Y ]YH]L ] GUXåLQVNimi in otroškimi 
dodatki 

 

M ,=2%5$ä(9$1-(  

80 ,=2%5$ä(9$1-(  

80.1 35('35,0$51$ 9=*2-$ ,1 35,0$512 ,=2%5$ä(9$1-(  

80.10 3UHGSULPDUQD Y]JRMD LQ SULPDUQR L]REUDåHYDQMH  

80.10.1 3UHGSULPDUQD Y]JRMD LQ SULPDUQR L]REUDåHYDQMH  

80.10.11 Predšolska vzgoja   

80.10.12 2VQRYQRãROVNR ]DþHWQR L]REUDåHYDQMH  

80.2 6(.81'$512 ,=2%5$ä(9$1-(  

80.21 6HNXQGDUQR VSORãQR L]REUDåHYDQMH  

80.21.1 6HNXQGDUQR VSORãQR L]REUDåHYDQMH  

80.21.11 1LåMH VHNXQGDUQR L]REUDåHYDQMH R]LURPD NRQþQD VWRSQMD RVQRYQRãROVNHJD
L]REUDåHYDQMD 

 

80.21.12 9LãMH VHNXQGDUQR VSORãQR L]REUDåHYDQMH R]LURPD VUHGQMHãROVNR VSORãQR
L]REUDåHYDQMH 

 

80.22 6HNXQGDUQR SRNOLFQR LQ VWURNRYQR L]REUDåHYDQMH  

80.22.1 6HNXQGDUQR SRNOLFQR LQ VWURNRYQR L]REUDåHYDQMH  

80.22.11 Sekundarno poklicno in strokovno izobrDåHYDQMH� UD]HQ L]REUDåHYDQMD RWURN V
posebnimi potrebami 

 

80.22.12 6HNXQGDUQR SRNOLFQR LQ VWURNRYQR L]REUDåHYDQMH RWURN V SRVHEQLPL SRWUHEDPL  

80.3 7(5&,$512 ,=2%5$ä(9$1-(  

80.30 7HUFLDUQR L]REUDåHYDQMH  

80.30.1 7HUFLDUQR L]REUDåHYDQMH  

80.30.11 VišjH VWURNRYQR L]REUDåHYDQMH  

80.30.12 9LVRNRãROVNR L]REUDåHYDQMH  

80.4 6725,79( 92=1,â.,+ â2/� '58*( ,=2%5$ä(9$/1(
STORITVE 

 

80.41 Storitve vozniških šol  

80.41.1 Storitve vozniških šol  

80.41.11 Storitve avtošol  

80.41.12 Storitve šol letenja in plovbe  
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80.42 'UXJH L]REUDåHYDOQH VWRULWYH  

80.42.1 ,]REUDåHYDQMH RGUDVOLK  

80.42.10 ,]REUDåHYDQMH RGUDVOLK  

80.42.2 6WRULWYH XPHWQLãNLK ãRO LQ GUXJH L]REUDåHYDOQH VWRULWYH  

80.42.20 6WRULWYH XPHWQLãNLK ãRO LQ GUXJH L]REUDåHYDOQH VWRULWYH  

N STORITVE ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA  

85 STORITVE ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA  

85.1 ZDRAVSTVENE STORITVE  

85.11 Storitve bolnišnic  

85.11.1 Storitve bolnišnic  

85.11.11 Kirurške storitve bolnišnic  

85.11.12 Splošne medicinske storitve bolnišnic  

85.11.13 Ginekološke storitve bolnišnic in porodnišnic  

85.11.14 Rehabilitacijske storitve bolnišnic  

85.11.15 3VLKLDWULþQH VWRULWYH EROQLãQLF  

85.11.16 Druge storitve bolnišnic  

85.12 ,]YHQEROQLãQLþQH ]GUDYQLãNH VWRULWYH  

85.12.1 ,]YHQEROQLãQLþQH ]GUDYQLãNH VWRULWYH  

85.12.11 Konzultacije in zdravljenje zdravnikov splošne prakse  

85.12.12 Konzultacije in zdravljenje zdravnikov specialistov  

85.13 Zobozdravstvene storitve  

85.13.1 Zobozdravstvene storitve  

85.13.11 Ortodontske storitve  

85.13.12 Druge zobozdravstvene storitve  

85.14 Druge zdravstvene storitve  

85.14.1 Druge zdravstvene storitve  

85.14.11 Babiške storitve  

85.14.12 Storitve medicinskih sester in bolniških negovalk  

85.14.13 Fizioterapevtske in paramedicinske storitve   

85.14.14 Prevoz z rešilnimi avtomobili  

85.14.15 Storitve zdravstvenih namestitvenih institucij, razen bolnišnic  

85.14.16 Storitve medicinskih laboratorijev  

85.14.17 Storitve krvnih, tkivnih, sprermalnih bank  

85.14.18 'UXJH VWRULWYH Y ]YH]L V þORYHNRYLP ]GUDYMHP  

85.2 VETERINARSKE STORITVE  

85.20 Veterinarske storitve  

85.20.1 Veterinarske storitve  

85.20.11 VetHULQDUVNH VWRULWYH ]D KLãQH åLYDOL  

85.20.12 Druge veterinarske storitve  

85.3 SOCIALNO VARSTVO  

85.31 Socialno varstvo z nastanitvijo  

85.31.1 Socialno varstvo z nastanitvijo  

85.31.11 Storitve nastanitvenih domov za ostarele  

85.31.12 Storitve nastanitvenih zavodov za duševno ali telesno prizadete  

85.31.13 Storitve nastanitvenih institucij za otroke in mladino  

85.31.14 Storitve nastanitvenih institucij za druge osebe  

85.31.15 Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo  
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85.32 Socialno varstvo brez nastanitve  

85.32.1 Socialno varstvo brez nastanitve  

85.32.11 Dnevno varstvo otrok, razen tistih z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju  

85.32.12 Dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju  

85.32.13 SveWRYDQMH LQ SRPRþ Y ]YH]L ] RWURNL  

85.32.14 Dobrodelne storitve, razen nastanitvenih  

85.32.15 Poklicna rehabilitacija  

85.32.16 Druge storitve socialnega varstva brez nastanitve  

O DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVE  

90 STORITVE KANALIZACIJE IN ODSTRANJEVANJA 
ODPADKOV TER SANITARNE IN PODOBNE STORITVE 

 

90.0 STORITVE KANALIZACIJE IN ODSTRANJEVANJA ODPADKOV 
TER SANITARNE IN PODOBNE STORITVE 

 

90.00 Storitve kanalizacije in odstranjevanja odpadkov ter sanitarne in 
podobne storitve 

 

90.00.1 Storitve kanalizacije  

90.00.11 6WRULWYH RGYDMDQMD LQ þLãþHQMD RGSDGQLK YRGD  

90.00.12 6WRULWYH SUD]QHQMD JUH]QLF LQ VHSWLþQLK MDP  

90.00.2 Storitve odstranjevanja odpadkov  

90.00.21 6WRULWYH ]ELUDQMD LQ SUHYDåDQMD RGSDGNRY  

90.00.22 6WRULWYH VHåLJDQMD RGSDGNRY  

90.00.23 Druge storiWYH RGVWUDQMHYDQMD RGSDGNRY UD]HQ VHåLJDQMD  

90.00.24 6WRULWYH VSHFLDOQH REGHODYH LQ RGVWUDQMHYDQMD GRORþHQLK RGSDGNRY  

90.00.3 Sanitarne in podobne storitve  

90.00.30 Sanitarne in podobne storitve  

91 6725,79( ='58ä(1- ,1 '58â7(9  

91.1 STORITVE POSLOVNIH, DELODAJALSKIH IN STR OKOVNIH 
='58ä(1- 

 

91.11 6WRULWYH SRVORYQLK LQ GHORGDMDOVNLK ]GUXåHQM  

91.11.1 6WRULWYH SRVORYQLK LQ GHORGDMDOVNLK ]GUXåHQM  

91.11.10 6WRULWYH SRVORYQLK LQ GHORGDMDOVNLK ]GUXåHQM  

91.12 6WRULWYH VWURNRYQLK ]GUXåHQM  

91.12.1 StRULWYH VWURNRYQLK ]GUXåHQM  

91.12.10 6WRULWYH VWURNRYQLK ]GUXåHQM  

91.2 STORITVE SINDIKATOV  

91.20 Storitve sindikatov  

91.20.1 Storitve sindikatov  

91.20.10 Storitve sindikatov  

91.3 STORITVE DRUGIH ORGANIZACIJ  

91.31 Storitve verskih organizacij  

91.31.1 Storitve verskih organizacij  

91.31.10 Storitve verskih organizacij  

91.32 6WRULWYH SROLWLþQLK RUJDQL]DFLM  

91.32.1 6WRULWYH SROLWLþQLK RUJDQL]DFLM  

91.32.10 6WRULWYH SROLWLþQLK RUJDQL]DFLM  
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91.33 6WRULWYH GUXJLK GUXãWHY LQ þODQVNLK RUJDQL]acij  

91.33.1 6WRULWYH GUXJLK GUXãWHY LQ þODQVNLK RUJDQL]DFLM  

91.33.11 Storitve društev za podporo skupnih zadev  

91.33.12 6WRULWYH GUXãWHY ]D ]DãþLWR SRVHEQLK VNXSLQ  

91.33.13 6WRULWYH PODGLQVNLK ]GUXåHQM  

91.33.14 6WRULWYH GUXJLK þODQVNLK RUJDQL]DFij  

92 KULTURNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE STORITVE  

92.1 FILMSKE IN VIDEOSTORITVE  

92.11 Snemanje filmov in videofilmov; posneti filmi  

92.11.1 Kinematografski filmi, posneti in razviti  

92.11.11 Kinematografski filmi, posneti in razviti, širine 35 mm DOL YHþ 3706.1 

92.11.12 Kinematografski filmi, posneti in razviti, širine do 35 mm 3706.9 

92.11.2 Videofilmi, posneti  

92.11.20 Videofilmi, posneti 8524[.39 + .53] 

92.11.3 Snemanje filmov in videofilmov in z njimi povezane storitve  

92.11.31 Snemanje filmov in videofilmov   

92.11.32 Druge storitve v zvezi s filmsko in videoproizvodnjo  

92.12 Distribucija filmov in videofilmov  

92.12.1 Distribucija filmov in videofilmov  

92.12.10 Distribucija filmov in videofilmov  

92.13 Predvajanje filmov in videofilmov  

92.13.1 Predvajanje filmov in videofilmov  

92.13.11 Predvajanje filmov  

92.13.12 Predvajanje videofilmov  

92.2 RADIJSKE IN TELEVIZIJSKE STORITVE  

92.20 Radijske in televizijske storitve  

92.20.1 Radijske in televizijske storitve  

92.20.11 Radijske storitve  

92.20.12 Televizijske storitve  

92.3 DRUGE KULTURNE STORITVE  

92.31 Umetniška dela; umetniško ustvarjanje in poustvarjanje  

92.31.1 Umetniška dela  

92.31.10 Umetniška dela 97 

92.31.2 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje  

92.31.21 Gledališke predstave, storitve pevskih, orkestralnih skupin  

92.31.22 Storitve umetnikov posameznikov  

92.32 Storitve objektov za kulturne prireditve  

92.32.1 Storitve objektov za kulturne prireditve  

92.32.10 Storitve objektov za kulturne prireditve  

92.33 6WRULWYH VHMPLãþ LQ ]DEDYLãþQLK SDUNRY  

92.33.1 6WRULWYH VHMPLãþ LQ ]DEDYLãþQLK SDUNRY  

92.33.10 6WRULWYH VHMPLãþ LQ ]DEDYLãþQLK SDUNRY  

92.34 Druge razvedrilne predstave  

92.34.1 Druge razvedrilne predstave  

92.34.11 Storitve cirkusov  

92.34.12 6WRULWYH SOHVLãþ LQ SOHVQLK ãRO  

92.34.13 Ognjemeti, rodeo in druge razvedrilne predstave  
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92.4 STORITVE TISKOVNIH AGENCIJ  

92.40 Storitve tiskovnih agencij  

92.40.1 Storitve tiskovnih agencij  

92.40.10 Storitve tiskovnih agencij  

92.5 STORITVE .1-,ä1,&� $5+,929� 08=(-(9  

92.51 6WRULWYH NQMLåQLF LQ DUKLYRY  

92.51.1 6WRULWYH NQMLåQLF LQ DUKLYRY  

92.51.11 6WRULWYH NQMLåQLF  

92.51.12 Storitve arhivov  

92.52 6WRULWYH PX]HMHY LQ YDUVWYR NXOWXUQH GHGLãþLQH  

92.52.1 Storitve muzejev in varstvo kulWXUQH GHGLãþLQH  

92.52.11 Storitve muzejev  

92.52.12 9DUVWYR VSRPHQLNRY LQ NXOWXUQH GHGLãþLQH  

92.53 6WRULWYH ERWDQLþQLK LQ åLYDOVNLK YUWRY WHU QDUDYQLK UH]HUYDWRY  

92.53.1 6WRULWYH ERWDQLþQLK LQ åLYDOVNLK YUWRY WHU QDUDYQLK UH]HUYDWRY  

92.53.11 StoriWYH ERWDQLþQLK LQ åLYDOVNLK YUWRY  

92.53.12 6WRULWYH QDUDYQLK UH]HUYDWRY WHU YDUVWYR QDUDYQH GHGLãþLQH  

92.6 ŠPORTNE STORITVE  

92.61 Storitve športnih objektov  

92.61.1 Storitve športnih objektov  

92.61.10 Storitve športnih objektov  

92.62 Druge športne storitve  

92.62.1 Druge športne storitve  

92.62.11 Propagiranje športnih dogodkov  

92.62.12 Organiziranje športnih dogodkov  

92.62.13 Druge storitve v zvezi s športom  

92.7 DRUGE STORITVE ZA ZABAVO  

92.71 3ULUHMDQMH LJHU QD VUHþR LQ VWDY  

92.71.1 3ULUHMDQMH LJHU QD VUHþR LQ VWDY  

92.71.10 3ULUHMDQMH LJHU QD VUHþR LQ VWDY  

92.72 Druge rekreacijske storitve  

92.72.1 Druge rekreacijske storitve  

92.72.11 6WRULWYH UHNUHDFLMVNLK SDUNRY LQ SODå  

92.72.12 Druge storitve za sprostitev  

93 DRUGE OSEBNE STORITVE  

93.0 DRUGE OSEBNE STORITVE  

93.01 6WRULWYH SUDOQLF LQ þLVWLOQLF  

93.01.1 6WRULWYH SUDOQLF LQ þLVWLOQLF  

93.01.11 Zbiranje in dostava perila   

93.01.12 3UDQMH V VDPRSRVWUHåQLPL SUDOQLPL VWURML  

93.01.13 Pranje tekstilij in krzna  

93.01.14 .HPLþQR þLãþHQMH WHNVWLOLM LQ NU]QD  

93.01.15 Likanje  

93.01.16 Barvanje tekstilij in krzna  
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93.02 Frizerske in druge lepotilne storitve  

93.02.1 1HREGHODQL þORYHãNL ODVMH  

93.02.10 1HREGHODQL þORYHãNL ODVMH 0501 

93.02.2 Frizerske in druge lepotilne storitve  

93.02.21 )UL]HUVNH VWRULWYH ]D åHQVNH  

93.02.22 Frizerske in brivske storitve za moške  

93.02.23 .R]PHWLþQH� PDQLNLUVNH LQ SHGLNHUVNH VWRULWYH  

93.03 Pogrebne storitve  

93.03.1 Pogrebne storitve  

93.03.11 6WRULWYH SRNRSDOLãþ LQ NUHPDWRrijev  

93.03.12 Druge pogrebne storitve  

93.04 Storitve za nego telesa  

93.04.1 Storitve za nego telesa  

93.04.10 Storitve za nego telesa  

93.05 6WRULWYH UDGLHVWH]LVWRY� MDVQRYLGFHY� åHQLWQLK SRVUHGRYDOQLF LQ GUXJH

osebne storitve 
 

93.05.1 Storitve rDGLHVWH]LVWRY� MDVQRYLGFHY� åHQLWQLK SRVUHGRYDOQLF LQ GUXJH RVHEQH
storitve 

 

93.05.10 6WRULWYH UDGLHVWH]LVWRY� MDVQRYLGFHY� åHQLWQLK SRVUHGRYDOQLF LQ GUXJH RVHEQH
storitve 

 

P ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM  

95 ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM  

95.0 ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM  

95.00 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem  

95.00.1 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem  

95.00.10 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem  

Q STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ  

99 STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ  

99.0 STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ  

99.00 Storitve eksteritorialnih organizacij  

99.00.1 Storitve eksteritorialnih organizacij  

99.00.10 Storitve eksteritorialnih organizacij  
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3343. Sklep o ustanovitvi Slovenskega inštituta za
standardizacijo

Na podlagi 7. in 26. člena zakona o standardizaciji
(Uradni list RS, št. 59/99), 8. člena zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) je Vlada Republike
Slovenije na 8. seji dne 20. 7. 2000 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Slovenskega inštituta

za standardizacijo

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija (v nadaljnjem be-

sedilu ustanovitelj) za dosego ciljev iz 3. člena zakona o
standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) (v nadaljnjem be-
sedilu: zakon o standardizaciji), ustanavlja Slovenski inštitut
za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) kot slo-
venski nacionalni organ za standarde.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Re-
publike Slovenije.

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Ime inštituta: Slovenski inštitut za standardizacijo.
Ime inštituta v angleškem jeziku: Slovenian Institute for

Standardization.
Skrajšano ime inštituta: SIST.
Sedež inštituta: Ljubljana, Kotnikova 6.

3. člen
Inštitut je pravna oseba javnega prava, za katero se

uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki veljajo
za javne zavode, kolikor zakon o standardizaciji ne ureja
posameznih vprašanj drugače.

III. DEJAVNOSTI INŠTITUTA

4. člen
Dejavnosti inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in upo-

rabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) so:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.230 Knjigoveštvo in dodelava
DE/22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
DE/22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
K/72.200 Programiranje
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.10 Raziskave in eksperimentalni razvoj na podro-

čju naravoslovja in tehnologije
K/73.20 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju družboslovja in humanistike
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in svetovanje
K/74.400 Oglaševanje

K/74.831 Prevajanje
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje po-

slovnih dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje
O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.512 Dejavnost arhivov
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti.

5. člen
Inštitut opravlja naslednje naloge:
– pripravlja, sprejema, izdaja in vzdržuje slovenske na-

cionalne standarde ter druge dokumente s področja sloven-
ske nacionalne standardizacije,

– vodi register slovenskih nacionalnih standardov,
– zbira, ureja in posreduje standarde in druge doku-

mente s področja standardizacije,
– posreduje informacije s področja standardizacije,
– vzpostavlja in vzdržuje baze podatkov o standardih in

drugih dokumentih s področja standardizacije ter posreduje
informacije iz baz podatkov,

– spremlja in posreduje podatke o programih evropske
in mednarodne standardizacije,

– izdaja glasilo, ki je namenjeno objavam o sprejetih
slovenskih nacionalnih standardih ter informacijam o drugih
dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih
dejavnosti,

– promovira uporabo slovenskih nacionalnih standar-
dov, potrjuje skladnost proizvodov, procesov ali storitev s
slovenskimi nacionalnimi standardi SIST,

– usposablja s področja dejavnosti standardizacije in
uporabe standardov,

– predstavlja interese slovenske nacionalne standardi-
zacije v mednarodnih, evropskih in drugih nacionalnih orga-
nizacijah za standardizacijo, s katerimi samostojno sklepa
sporazume oziroma pogodbe,

– izvaja obveznosti, ki izhajajo iz članstva v medna-
rodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo,

– izvaja druge naloge v skladu s predpisi in sklenjenimi
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slove-
nijo,

– opravlja naloge in storitve, določene s statutom.
Dejavnost se ne opravlja kot javna služba. V soglasju z

ustanoviteljem lahko inštitut opravlja tudi druge dejavnosti.

IV. ČLANSTVO V INŠTITUTU

6. člen
Član inštituta lahko postane državljan Republike Slove-

nije ali pravna oseba, ustanovljena po pravu Republike Slo-
venije s sedežem v Republiki Sloveniji. Članstvo v inštitutu
se pridobi s pisno prijavo in teče od dne, ko je inštitut prejel
podpisano pristopno izjavo, skupaj z dokazilom o plačani
članarini.

7. člen
Član inštituta ima pravico sodelovati pri delu in upravlja-

nju inštituta s tem:
– da se udeležuje zasedanj skupščine in na njih glasuje,
– da lahko sodeluje pri volitvah drugih organov inšti-

tuta,
– da po predstavnikih sodeluje pri delu drugih organov

inštituta in pri delu tehničnih delovnih teles.
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Član inštituta je dolžan plačevati inštitutu članarino, ki
se za negospodarske in gospodarske organizacije določi
glede na naravo dejavnosti, letni prihodek oziroma proračun
in število zaposlenih.

Za fizične osebe se članarina določi v odstotku od
povprečne bruto plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji.

Način določanja članarine, določanje višine članarine
za posamezno leto ter način odmere in plačevanja članarine
se uredi s splošnim aktom inštituta, ki ga sprejme upravni
odbor.

Druge pravice, obveznosti in druge ugodnosti člana
inštituta ter vprašanja v zvezi s članstvom in prenehanjem
članstva, razen tistih, ki jih ureja zakon, ureja statut.

V. ORGANI INŠTITUTA

8. člen
Organi inštituta so:
– skupščina,
– predsednik inštituta,
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovna sveta.

Skupščina

9. člen
Delo inštituta usmerja in vodi skupščina, ki jo sestavlja-

jo vsi člani inštituta ter pet predstavnikov ustanovitelja z
različnih področij nacionalne standardizacije (v nadaljnjem
besedilu: člani skupščine).

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slo-
venije.

Skupščina opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve s

soglasjem ustanovitelja,
– sprejema letni program dela in druge programske

akte inštituta s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje predstavnike v upravni odbor izmed članov

inštituta,
– izvoli predsednika inštituta izmed članov skupščine,
– obravnava letno poročilo o delu, finančni načrt in

zaključni račun inštituta,
– odloča o izključitvi člana inštituta,
– opravlja druge naloge, določene s statutom.
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena zakona o stan-

dardizaciji lahko skupščina za sprejem spremembe letnega
programa pooblasti upravni odbor. Upravni odbor lahko
sprejme spremembe letnega programa dela po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

10. člen
Vsak član skupščine ima na zasedanju skupščine en glas.
Skupščina veljavno odloča, če je na zasedanju navzo-

ča vsaj tretjina članov inštituta.
Skupščina sprejema odločitve z večino opredeljenih

glasov navzočih članov skupščine, razen statuta, ki se sprej-
me z dvetretinjsko večino glasov navzočih članov.

Način dela skupščine podrobneje ureja poslovnik
skupščine.

Predsednik inštituta

11. člen
Predsednik inštituta predstavlja inštitut, sklicuje in vodi

zasedanje skupščine ter opravlja druge naloge, ki so dolo-
čene s statutom.

Predsednik inštituta se izvoli z večino glasov navzočih
članov skupščine za štiri leta in je po preteku tega obdobja
lahko ponovno izvoljen.

Postopek izvolitve podrobneje urejata statut in poslov-
nik skupščine.

Upravni odbor

12. člen
Inštitut ima sedemčlanski upravni odbor, ki ga sestav-

ljajo: trije predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika članov
inštituta, en predstavnik delavcev in predsednik inštituta.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slo-
venije. Predstavnike članov inštituta imenuje skupščina iz-
med članov inštituta. Delavci inštituta izvolijo svojega pred-
stavnika z neposrednimi in tajnimi volitvami.

Vsak član upravnega odbora ima en glas.
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
– odloča o poslovanju inštituta,
– skrbi za izvajanje letnega programa dela in drugih

programskih aktov inštituta,
– odloča o spremembi letnega programa dela po poo-

blastilu skupščine v skladu s tretjim odstavkom 21. člena
zakona o standardizaciji po predhodnem soglasju ustanovi-
telja,

– sprejme letno poročilo o delu, finančni načrt in za-
ključni račun inštituta v soglasju z ustanoviteljem,

– sprejema merila za nagrajevanje članov skupščine,
upravnega odbora in strokovnih svetov s soglasjem ustano-
vitelja,

– predlaga skupščini odločitve iz njene pristojnosti in
skrbi za pripravo zasedanj skupščine,

– imenuje člane strokovnih svetov izmed članov in-
štituta,

– imenuje in razrešuje direktorja,
– odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev inšti-

tuta,
– sprejme splošni akt, ki ureja postopek sprejemanja

slovenskih nacionalnih standardov ter drugih dokumentov s
področja slovenske nacionalne standardizacije,

– sprejme splošni akt, ki določa način določanja člana-
rine, določanje višine članarine za posamezno leto ter način
odmere in plačevanja članarine,

– sprejme splošni akt, ki ureja cene storitev inštituta,
– sprejme splošni akt, ki določa pravila za uporabo

nacionalnega znaka skladnosti s slovenskimi nacionalnimi
standardi SIST,

– sprejema splošne akte inštituta, razen če je za posa-
mezni splošni akt določeno s tem sklepom ali statutom, da
ga sprejme kak drug organ, nadzoruje izvrševanje splošnih
aktov iz svoje pristojnosti in sprejema sklepe, s katerimi se
odpravljajo posledice kršitev,

– v soglasju z ustanoviteljem sprejme akt o sistemizaciji
delovnih mest,

– opravlja druge naloge, določene s statutom.

13. člen
Upravni odbor vodi predsednik inštituta.
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča

več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z
večino opredeljenih glasov navzočih članov.

Način dela upravnega odbora podrobneje ureja po-
slovnik upravnega odbora.
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Direktor

14. člen
Direktor organizira ter vodi delo in poslovanje inštituta,

zastopa inštitut kot pravno osebo brez omejitev, je odgovo-
ren za zakonitost dela in poslovanja inštituta, za strokovno
delo inštituta ter opravlja druge naloge, določene z zakonom
o standardizaciji, sklepom o ustanovitvi in statutom.

Direktor odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih v
inštitutu v zvezi z delovnimi razmerji.

Direktor ne sme biti član nadzornega sveta ali član
organa upravljanja pri članu inštituta.

15. člen
Mandat direktorja je 5 let od dneva imenovanja. Po

preteku tega obdobja je lahko ponovno imenovan.

16. člen
Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih

javnega obveščanja.
Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati, so:
– univerzitetna izobrazba,
- 10 let delovnih izkušenj,
– izkušnje na področju standardizacije ali z njo poveza-

nih dejavnosti,
– sposobnost za organiziranje ter vodenje dela,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– pasivno znanje drugega svetovnega jezika,
– drugi pogoji, določeni z zakonom.

Strokovna sveta

17. člen
Za usmerjanje strokovnega dela ima inštitut dva stro-

kovna sveta: strokovni svet za splošno področje in strokovni
svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in
telekomunikacij.

Člane posameznega strokovnega sveta imenuje uprav-
ni odbor izmed priznanih strokovnjakov na področju ali po-
dročjih, za katera je strokovni svet ustanovljen.

Predstavnika ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slo-
venije.

Število članov posameznega strokovnega sveta se do-
loči s statutom.

Strokovni svet na svojem strokovnem področju opravlja
naslednje naloge:

– skrbi za izvajanje letnega programa dela in drugih
programskih aktov inštituta, ki se nanašajo na pripravo in
sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov ter drugih
standardizacijskih dokumentov;

– sprejema slovenske nacionalne standarde in druge
standardizacijske dokumente v skladu s statutom;

– odloča o strokovnih vprašanjih s področja dela inšti-
tuta;

– pripravlja strokovne podlage za letni program in dru-
ge programske akte inštituta;

– upravnemu odboru in direktorju daje predloge in mne-
nja o organizaciji dela inštituta;

– oblikuje potrebna tehnična delovna telesa za izvaja-
nje letnega programa dela;

– sprejema splošne akte, ki se nanašajo na delovanje
tehničnih delovnih teles;

– opravlja druge naloge, določene s statutom.

18. člen
Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta, ki

ga izvoli strokovni svet izmed svojih članov.

Predsednika strokovnih svetov imata pravico in dol-
žnost sodelovati na zasedanjih skupščine in sejah upravne-
ga odbora, vendar nimata pravice glasovati.

Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji navzoča
več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z
večino opredeljenih glasov navzočih članov.

Način dela strokovnega sveta podrobneje ureja poslov-
nik strokovnega sveta.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO INŠTITUTA

19. člen
Inštitut pridobiva sredstva za delo:
– iz državnega proračuna,
– s članarino;
– s prodajo standardizacijskih dokumentov in glasila

inštituta;
– s plačili za storitve;
– iz drugih virov.
Inštitut lahko pridobi sredstva iz drugih virov le s sogla-

sjem ustanovitelja.

20. člen
Izvajanje nalog iz prvega odstavka 5. člena in iz

6. člena zakona o standardizaciji, vključno s plačilom člana-
rin mednarodnim (ISO, IEC) in evropskim organizacijam
(CEN, CENELEC, ETSI) za standardizacijo, se financira iz
državnega proračuna.

Višina financiranja iz državnega proračuna se določi na
podlagi letnega programa dela. Inštitut predloži finančni na-
črt in program dela za naslednje leto Ministrstvu za ekonom-
ske odnose in razvoj, najpozneje do 1. 9. tekočega leta. Na
finančni načrt in program dela poda soglasje Vlada Republi-
ke Slovenije.

Inštitut lahko poleg nalog iz 5. in 6. člena zakona o
standardizaciji opravlja za potrebe ministrstev tudi druge
naloge in neposredno z njimi sklene ustrezno pogodbo.

Pri določitvi obsega financiranja iz državnega proraču-
na se upoštevajo tudi predvideni obseg vplačanih članarin,
plačil za slovenske nacionalne standarde in sredstva iz dru-
gih virov.

Po sprejemu državnega proračuna se po potrebi v
letnem programu dela planirani obseg izvajanja nalog iz
prvega odstavka tega člena prilagodi obsegu financiranja
za tisto leto.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU

21. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Inštitut odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV

ZA DELO

22. člen
O razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki, ki

nastane pri izvajanju nalog, ki se financirajo v skladu s prvim
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odstavkom 21. člena zakona o standardizaciji, odloča usta-
novitelj.

O kritju morebitnega primanjkljaja, ki nastane pri izvaja-
nju nalog iz prejšnjega odstavka, odloča ustanovitelj.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki nastane pri izvaja-
nju nalog iz drugega odstavka 5. člena zakona o standardi-
zaciji, sme inštitut v soglasju z ustanoviteljem uporabiti za
razvoj svoje dejavnosti.

Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju nalog iz prejšnje-
ga odstavka, ustanovitelj ne krije.

IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
INŠTITUTA

23. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti inštituta do višine

sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za izva-
janje letnega programa dela iz prvega odstavka 21. člena
zakona o standardizaciji. Za druge obveznosti inštituta usta-
novitelj ne odgovarja.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN INŠTITUTA

24. člen
Ustanovitelj zaradi zagotovitve ustreznega poslovanja

inštituta in smotrne porabe proračunskih sredstev izvaja nad-
zor nad delom inštituta v skladu z veljavnimi predpisi.

Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in inšti-
tuta se določijo z letno pogodbo.

XI. DELOVNA RAZMERJA

25. člen
Za urejanje delovnih razmerij v inštitutu se uporabljajo

predpisi, ki urejajo položaj in plače zaposlenih v javnem
sektorju.

Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih usluž-
bencev, se za zaposlene v inštitutu uporabljajo predpisi, ki
urejajo položaj zaposlenih v javnih zavodih, in določbe ter
količniki zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94 in 36/96), ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih in
določila kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91) ter določbe
normativnega dela kolektivne pogodbe za raziskovalno de-
javnost.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Do imenovanja direktorja inštituta v skladu s četrtim

odstavkom 12. člena tega sklepa opravlja njegove naloge
vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Vlada Republike
Slovenije.

Zaradi priprav za začetek dela inštituta vršilec dolžnosti
direktorja:

– pripravi vse potrebno in predlaga vpis ustanovitve
inštituta v sodni register,

– sprejme začasni program dela v soglasju z ustanovi-
teljem,

– sprejme začasni finančni načrt v soglasju z ustanovi-
teljem,

– sklene pogodbo z ustanoviteljem glede proračun-
skega financiranja inštituta,

– v soglasju z ustanoviteljem poskrbi za zagonska sred-
stva inštituta,

– v soglasju z ustanoviteljem sprejme začasni akt o
sistemizaciji delovnih mest,

– sklene sporazum o prevzemu delavcev v skladu z
28. členom zakona o standardizaciji,

– sklepa delovna razmerja,
– določi začasno članarino do ureditve v skladu z zako-

nom o standardizaciji in tem sklepom,
– določi začasne cene storitev inštituta v skladu z zako-

nom o standardizaciji in tem sklepom,
– na primeren način javno pozove fizične in pravne

osebe, ki lahko postanejo člani inštituta, da se včlanijo,
– pozove ustanovitelja, da imenuje svoje predstavnike

v skupščino,
– skliče prvo zasedanje skupščine inštituta, predlaga

sprejem statuta in vodi zasedanje skupščine do izvolitve
predsednika inštituta,

– pozove ustanovitelja, da imenuje svoja predstavnika
v upravni odbor,

– pred prvo sejo upravnega odbora poskrbi, da delavci
na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo svojega predstavni-
ka za člana upravnega odbora,

– pozove ustanovitelja, da imenuje svojega predstavni-
ka v strokovni svet za splošno področje in v strokovni svet za
področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in tele-
komunikacij,

– opravi vse potrebno glede standardizacijskega dela
in opravlja vlogo strokovnih svetov do njihove ustanovitve,

– skliče prvo zasedanje in vodi strokovna sveta do
imenovanja predsednika posameznega strokovnega sveta,

– opravi druga potrebna dejanja za začetek dela inšti-
tuta.

27. člen
Inštitut začne z delom najkasneje 1. 7. 2001, s tem da

vršilec dolžnosti direktorja obvesti ustanovitelja, da so izpol-
njeni naslednji pogoji:

– vpis inštituta v sodni register,
– odprt žiro račun,
– zagotovljeni ustrezni prostori za delo,
– zagotovljena ustrezna finančna sredstva na žiro raču-

nu inštituta s strani ustanovitelja, namenjena za ustanovitev
in začetek dela inštituta,

– sklenjene pogodbe o zaposlitvi delavcev inštituta.

28. člen
Pravico do udeležbe in glasovanja na ustanovnem za-

sedanju skupščine imajo imenovani predstavniki ustanovite-
lja in tiste pravne in fizične osebe, katerih podpisane pristo-
pne izjave, skupaj z dokazilom o plačani začasni članarini je
inštitut prejel vsaj teden dni pred ustanovnim zasedanjem.

Skupščina na ustanovnem zasedanju veljavno odloča,
če je navzočih vsaj polovica prijavljenih.

Skupščina na ustanovnem zasedanju sprejema odloči-
tve z večino opredeljenih glasov navzočih članov skupščine,
razen statuta, ki se sprejme z dvetretinjsko večino glasov
navzočih članov. Vsak član skupščine ima na zasedanju
skupščine en glas.

Na ustanovnem zasedanju izvoli skupščina predsedni-
ka inštituta na pisni predlog prijavljenega člana inštituta ozi-
roma predstavnika ustanovitelja. Obravnavajo se le tisti
predlogi, ki jih inštitut prejme vsaj teden dni pred zaseda-
njem skupščine.
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29. člen
Inštitut prevzame tehnične odbore urada za standardi-

zacijo in meroslovje, ko začne z delom, na način, da ti
postanejo tehnični odbori inštituta. Delavci Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje so do prerazpore-
ditve na delovna mesta v inštitutu v dosedanjem obsegu
odgovorni za izvajanje dejavnosti slovenske nacionalne stan-
dardizacije in koordiniranje strokovnih delovnih teles.

30. člen
Začasni akt iz sedme alinee drugega odstavka

26. člena tega sklepa mora omogočiti prerazporeditev de-
lavcev z Urada Republike Slovenije za standardizacijo in
meroslovje na inštitut na način, da se ne poslabšajo njihove
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.

31. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela inštituta zago-

tovi ustanovitelj.
Finančna sredstva za delovanje inštituta se v letu usta-

novitve zagotovijo na osnovi pogodbe, ki jo skleneta inštitut
in Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Urad Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje. Višina in namen
finančnih sredstev se določi na podlagi začasnega progra-
ma dela in začasnega finančnega načrta inštituta.

Ustanovitelj prenese inštitutu v njegovo neodplačno
uporabo materialna sredstva in opremo Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki so namenjena
za izvajanje nalog na področju standardizacije.

Prenos materialnih sredstev in opreme iz prejšnjega
odstavka se podrobno uredi s pogodbo med Uradom Repu-
blike Slovenije za standardizacijo in meroslovje in inštitutom.

Upoštevajoč določbe iz 3. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) je inštitut do morebitnega
statusnega preoblikovanja posredni uporabnik proračuna.

32. člen
Ustanovitelj zagotovi inštitutu potrebne prostore za

delo.
Z dnem začetka dela, do zagotovitve ustreznejših pro-

storov, inštitut uporablja prostore na Kotnikovi ulici 6 v Ljub-
ljani, ki so bili do sedaj v uporabi sektorja za standardizacijo
in informacijskega centra Urada Republike Slovenije za stan-
dardizacijo in meroslovje.

33. člen
Strokovna in administrativna dela na področju splošnih

in kadrovskih zadev, vključno z urejanjem prehoda delavcev
do začetka dela inštituta, opravlja Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Urad Republike Slovenije za standardizacijo in
meroslovje.

34. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-26/2000-1
Ljubljani, dne 20. julija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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PREDPISI O DRŽAVNEM TOŽILSTVU
Cena  2052 SIT z DDV 10527
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O DRŽAVNEM TOŽILSTVU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig



Stran 8796 / Št. 70 / 8. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije

9 771318 057017

  ISSN 1318-0576 Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naroč-
nine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina
za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

DRŽAVNI ZBOR
3301. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) 8653

3302. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (ZST-H) 8658

3303. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
političnih strankah (ZPolS-A) 8659

3304. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
upravnem sporu (ZUS-A) 8662

3305. Zakon o mladinskih svetih (ZMS) 8663

3306. Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti progra-
mov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih pro-
gramov na območjih, kjer živi slovenska narodna
manjšina (ZVSPRTV) 8665

3307. Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oplo-
ditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) 8666

3308. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-K) 8672

3309. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-A) 8674

3310. Zakon o spremembi zakona o splošnem uprav-
nem postopku (ZUP-A) 8675

3311. Odlok o imenovanju namestnika varuha člove-
kovih pravic 8675

3312. Odlok o imenovanju namestnika varuha člove-
kovih pravic 8675

3313. Odlok o imenovanju namestnika varuha člove-
kovih pravic 8676

3314. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije 8676

3315. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8676

3316. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8676

3317. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8676

3318. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8677

3319. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8677

3320. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8677

3321. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8677

VSEBINA

3322. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8677

3323. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8678

3324. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8678

3325. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8678

3326. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8678

3327. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8678

3328. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8679

3329. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8679

3330. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8679

3331. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8679

3332. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8679

3333. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8680

3334. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8680

3335. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8680

3336. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8680

3337. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 8680

VLADA
3338. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega re-

gistra prebivalstva ter postopku za pridobivanje
in posredovanje podatkov 8681

3339. Uredba o določitvi društev in neprofitnih humani-
tarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati kla-
sične igre na srečo in o kriterijih za občasno pri-
rejanje klasičnih iger na srečo 8690

3340. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpol-
njevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih
iger na srečo 8693

3341. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije 8695

3342. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvo-
dov po dejavnosti 8698

3343. Sklep o ustanovitvi Slovenskega inštituta za stan-
dardizacijo 8791


	DRŽAVNI ZBOR
	3301. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK)
	3302. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-H)
	3303. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o politiènih strankah (ZPolS-A)
	3304. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (ZUS-A)
	3305. Zakon o mladinskih svetih (ZMS)
	3306. Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov na obmoèjih, kje
	3307. Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomoèjo (ZZNPOB)
	3308. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K)
	3309. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomoèkih (ZZMP-A)
	3310. Zakon o spremembi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-A)
	3311. Odlok o imenovanju namestnika varuha èlovekovih pravic
	3312. Odlok o imenovanju namestnika varuha èlovekovih pravic
	3313. Odlok o imenovanju namestnika varuha èlovekovih pravic
	3314. Odlok o imenovanju èlana Sveta Banke Slovenije
	3315. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3316. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3317. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3318. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3319. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3320. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3321. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3322. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3323. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3324. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3325. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3326. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3327. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3328. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3329. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3330. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3331. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3332. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3333. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3334. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3335. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3336. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3337. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

	VLADA
	3338. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov
	3339. Uredba o doloèitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo obèasno prirejati klasiène igre na sreèo in 
	3340. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasiènih iger na sreèo
	3341. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkorišèanje gozdov v lasti Republike Slovenije
	3342. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov po dejavnosti
	3343. Sklep o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo


